
تفجري عربة رو�سية يف �سوريا ونفي مقتل جنودها

املعار�سة ال�سورية امل�سلحة ترف�ض د�ستورًا اقرتحته مو�سكو

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

�سلطان بن زايد: على االإعالم املحلي االهتمام 
بالرتاث وتخ�سي�ض م�ساحات اأو�سع له

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
اأن لالعالم دور مهم يف  ت��راث االم��ارات  ن��ادي  رئي�س الدولة رئي�س 

تعريف اجليل اجلديد برتاث اآبائه واجداده .
وقال اإن االعالم ال�سادق ي�سكل مراآة للوطن وح�سارته وهويته وهو 
�سريك حقيقي يف بناء �سخ�سية وثقافة املجتمع ودعا و�سائل االعالم 
لثقافة  براجمها  من  واو�سع  جيدة  م�ساحات  تخ�سي�س  اإىل  املحلية 
الرتاث. جاء ذلك خالل اإ�ستقبال �سموه بح�سور ال�سيخ الدكتور هزاع 
بن �سلطان بن زايد اآل نهيان لوفد اإعالمي كبري �سم �سعادة الدكتور 
علي بن متيم مدير عام اأبوظبي لالعالم وعدد من مديري القنوات 
من  اإالعالميني  من  وع��دد  لالعالم  الأبوظبي  التابعة  التلفزيونية 

قنوات بينونة والواحة واإم بي �سي. )التفا�سيل �س5(

�سيف بن زايد يطلق منظومة الداخلية 
املطورة لتاأ�سريات الدخول

•• اأبوظبي-وام:

اآل مكتوم نائب  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبعد اإقرار 
جمل�س الوزراء .. اأطلق الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية منظومة وزارة الداخلية 
والتعليمية  وال��ع��الج��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال���دخ���ول  ل��ت��اأ���س��ريات  امل���ط���ورة 

واخلا�سة باملبدعني.                         )التفا�سيل �س4(

حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه جل�سة جمل�س الوزراء )وام(

تراأ�س جل�سة جمل�س الوزراء و�سهد تخريج الروؤ�ساء التنفيذيني لل�سعادة وااليجابية  

حممد بن را�سد : االإمارات بقيادة اأخي خليفة بن زايد متكن املجتمع بال�سعادة واالإيجابية
�سموه: دولة االإمارات ت�سعى الأن تكون احلا�سنة االأوىل للمواهب الب�سرية اال�ستثنائية

الفرن�سي •• باري�س-وكاالت: احل��ك��وم��ة  رئي�س  رج��ح 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأك�����د ق���ائ���د ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف 
العميد  اليمنية،  م��ي��دي  حم���ور 
من�سور الزافني يف مقابلة خا�سة 
مع "العربية" اأن قوات ال�سرعية 
ميدي  ميناء  على  ت�سيطر  باتت 
اجلزء  ع��دا  ما  بالكامل  واملدينة 
كافة  اأن  م�سيفاً  منها،  اجلنوبي 
قائمة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
التحالف  ق�����وات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

العربي بقيادة ال�سعودية.
اجلي�س  اأر���س��ل  اآخ���ر  �سعيد  على 
تعزيزات  ام�������س،  ف��ج��ر  ال��ي��م��ن��ي 
ع�سكرية ت�سم عدداً من االألوية 
اإىل  ال�سعبية  امل��ق��اوم��ة  ومقاتلي 
���س��م��ال �سرقي  ال��واق��ع��ة  امل��دي��ن��ة 
عمليات  لتكثيف  اأب��ني  حمافظة 
عنا�سر  م����ن  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ط��ه��ري 

القاعدة الفارين اإىل اجلبال.

اأم��ن��ي��ة حملية  واأك������دت م�����س��ادر 
لعنا�سر  ن�سطة  حت��رك��ات  ر���س��د 
اأحد  املراق�سة  جبال  يف  ال��ق��اع��دة 
اليمن،  يف  القاعدة  معاقل  اأق���دم 
مدينتي  بني  املمتدة  املناطق  ويف 

�سقرة ال�ساحلية ولودر.
ال�سلطات  اأعلنت  االأث��ن��اء  ه��ذه  يف 
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الق�ساء يرف�ض ا�ستئناف اإدارة االحتالل ي�سجن طفلة فل�سطينية 6 �سنوات
ترامب الإعادة حظر ال�سفر

•• وا�صنطن-وكاالت:

االأحد  ام�����س  فران�سي�سكو  ���س��ان  م��دي��ن��ة  يف  ا�ستئناف  حمكمة  رف�����س��ت 
العمل  الإع��ادة  االأمريكية  العدل  وزارة  من  املقدمة  امل�ستعجلة  الدعوى 

بقرار حظر ال�سفر الذي كان قد فر�سه الرئي�س دونالد ترمب.
�سان  يف  التا�سعة  ال��دائ��رة  يف  االأم��ريك��ي��ة  اال�ستئناف  حمكمة  واأع��ل��ن��ت 
لدعوى  ال��ع��دل  وزارة  ت��ق��دمي  م��ن  ���س��اع��ات  بعد  ال��رف�����س،  فران�سي�سكو 
ب��االأم��ر التنفيذي الذي  ال��ع��م��ل م��وؤق��ت��ا  ب��وق��ف  اال���س��ت��ئ��ن��اف ���س��د ح��ك��م 
ال��ث��اين، وحظر مبوجبه  ك��ان��ون  يناير   27 ي��وم  ترمب  الرئي�س  اأ���س��دره 
دخول مواطني �سبع دول اإ�سالمية اإىل الواليات املتحدة.وجاء يف دعوى 
�سياتل  مدينة  يف  جزئية  حمكمة  اأ�سدرته  ال��ذي  احلكم  اأن  اال�ستئناف 
ي�سر  التنفيذي،  ترمب  اأم��ر  بتعليق  اجلمعة  م�ساء  وا�سنطن  ب��والي��ة 
القومي.وعقب  االأم��ن  ب�ساأن  الرئي�س  تقدير  يف  ت�سكيكا  ويعد  بال�سعب 
قرار قا�سي حمكمة �سياتل، وجهت وزارة االأمن الداخلي عنا�سر مراقبة 
احلدود بعدم تطبيق االأمر املثري للجدل، والذي قال ترمب اإن املق�سود 
االأمر  اأن  واثقا من  ترمب  املحتملني.وبدا  االإرهابيني  دخ��ول  منع  منه 
تغريدة  يف  وقال  الق�سائية،  العقبة  �سيتخطى  اأ�سدره  الذي  التنفيذي 

على ح�سابه يف موقع تويرت اإن اإدارته �سرتبح الق�سية.

بتفجري  م��ادي��ة  اأ����س���رار 
امل���ن���ام���ة  يف  اره�����اب�����ي 

•• املنامة-وكاالت:

اإره����اب����ي  يف �سارع  ت��ف��ج��ري  وق���ع 
البحرينية  العا�سمة  يف  رئي�سي 
من  جمموعة  ت�سرر  ع��ن  ا�سفر 
يت�سبب  ان  دون  م��ن  ال�����س��ي��ارات 
ب�����س��ق��وط ���س��ح��اي��ا، ب��ح�����س��ب ما 

اعلنت اأم�س وزارة الداخلية.
وق���ال���ت ال��������وزارة يف ت���غ���ري���دة يف 
ت���وي���رت تفجري  ع���ل���ى  ح�����س��اب��ه��ا 
ي�سفر  البديع  �سارع  على  ارهابي 
ال�سيارات  م��ن  ع��دد  تعر�س  ع��ن 
املدنية ال�سرار دون وقوع ا�سابات 
ب�سرية، واجلهات املخت�سة تبا�سر 
ال���وزارة  تك�سف  ومل  اج��راءات��ه��ا. 
ت��ف��ا���س��ي��ل ا���س��اف��ي��ة ح���ي���ال هذا 

التفجري.

مواقــيت ال�صالة

قوات ال�سرعية اليمنية ت�سيطر على ميدي ومينائها وتعزز مواقعها قرب اأبني

اأن  االأم���ن���ي���ة يف حم��اف��ظ��ة ع����دن 
مبكافحة  اخل����ا�����س����ة  ال������وح������دة 
اأمن عدن  التابعة الإدارة  االإرهاب 
ال��ق��ب�����س على  اإل���ق���اء  م��ن  متكنت 
االإرهابية  العنا�سر  اأخ��ط��ر  اأح��د 
امل��ك��ن��ى ب���� )اأب������و دج����ان����ة(، ال���ذي 
داع�س  تنظيم  اإىل  انتماوؤه  يرجح 

نوعية،  ده��م  عملية  يف  اليمن  يف 
املدارة  بحي  خمبئه  على  نفذتها 

�سمال املدينة.
املكتب  ع����ن  ����س���در  ب���ي���ان  وق������ال 
عدن،  ���س��رط��ة  الإدارة  االإع���الم���ي 
اأثناء  اع����رتف  دجانة"  "اأبو  اإن 
مب�سوؤوليته  م���ع���ه  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
واآخ����ري����ن ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ك��ث��ري من 

عمليات االغتيال التي 
وع�سكرية  اأم��ن��ي��ة  ك�����وادر  ط��ال��ت 
ال�سعبية  امل��ق��اوم��ة  م��ن  وق���ي���ادات 
"اأبو  اأن  البيان  واعترب  ع��دن.  يف 
العنا�سر  اأخ���ط���ر  اأح����د  دجانة" 

االإرهابية يف عدن.
ويف لودر اأفادت م�سادر اأمنية باأن 
اأحد  خطفوا  ال��ق��اع��دة،  م�سلحي 
للرئي�س  ال�سخ�سيني  احل��را���س 
عقيد  برتبة  �سابط  وهو  اليمني 
ع��ن��د خ���روج���ه م���ن امل���دي���ن���ة بعد 

ق�سائه اإجازة مع اأهله.

 اأبوظبي - دبي - وام :

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأن حتقيق  اهلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�����س��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة يف جمتمع 
االإم�����������ارات ه�����دف وم���ن���ه���ج عمل 
تت�سارك جميع اجلهات احلكومية 
وثقافة  ح��ي��اة  اأ���س��ل��وب  حتويله  يف 

جمتمعية.
بقيادة  االإم����ارات  اإن  �سموه  وق��ال 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأخ������ي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل متكن املجتمع 
واالإي��ج��اب��ي��ة، وتوظف  ب��ال�����س��ع��ادة 
القدرات  لبناء  وامل��وارد  االإمكانات 
ال��وط��ن��ي��ة امل��وؤه��ل��ة وت��ط��وي��ر بيئة 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي ل����دع����م ه���ذا 
التوجه باأن يكون �سعبنا من اأ�سعد 

ال�سعوب واأكرثها اإيجابية.
ت��خ��ري��ج �سموه  ل����دى  ج����اء ذل����ك 
ال����روؤ�����س����اء  م�����ن  االأول  اجل����ي����ل 
واالإيجابية  لل�سعادة  التنفيذيني 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  يف 
رئي�سا   60 ت�سم  ال��ت��ي  وامل��ح��ل��ي��ة، 

مت  واالإيجابية،  لل�سعادة  تنفيذيا 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  ع���رب  ت��اأه��ي��ل��ه��م 
لل�سعادة  الوطني  الربنامج  نفذه 
واالإيجابية بالتعاون مع جامعتي 
بريكلي يف كاليفورنيا، واأك�سفورد 

يف اململكة املتحدة.
م���ن ج���ان���ب اآخ�����ر اأع���ل���ن جمل�س 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال����وزراء 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل.. اأن 
الكفاءات  ال�ستقطاب  ن��ظ��ام  ع��ن 
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف كل  وامل�����واه�����ب 
لالقت�ساد  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال��وط��ن��ي.ج��اء ذل��ك خ��الل جل�سة 

امل��ج��ل�����س يف ق�����س��ر ال���رئ���ا����س���ة يف 
�سمو  ال��ف��ري��ق  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 
اأن  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
تكون  الأن  ت�سعى  االإم����ارات  دول���ة 
للمواهب  االأوىل  احل���ا����س���ن���ة 
ال����ب���������س����ري����ة اال�����س����ت����ث����ن����ائ����ي����ة يف 
القطاعات احليوية كافة.واأ�ساف 
ق��ام��ت على  االإم������ارات  اأن  ���س��م��وه 
الت�سامح  وي��ح��ك��م��ه��ا  االن���ف���ت���اح 
من  جميع  نه�ستها  يف  وي�����س��اه��م 

يقيم على اأر�سها.
ن�سعى دوما لرت�سيخ  �سموه  وقال 
ق���ي���م االن����ف����ت����اح وال���ت�������س���ام���ح وال 
باملواهب  ون��رح��ب  عنها  ن��رتاج��ع 
اأر�س  على  200 جن�سية  كافة من 
الفر�س  اأر�����س  ب��الدن��ا  دول��ت��ن��ا.. 
اأحالم  لتحقيق  بيئة  اأف�سل  وهي 
اإمكانياتهم  واإط���������الق  ال���ب�������س���ر 

ومواهبهم اال�ستثنائية .
االقت�ساد  اأن  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
العقول  ع��ل��ى  ق���ائ���م  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
بيئة  ت���ط���وي���ر  وع���ل���ى  وامل�����واه�����ب 
تطبيق  و�سيتم  لالبتكار  حمفزة 
مراحل.   �سمن  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 

)التفا�سيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

جاء يف مواقع اإلكرتونية موالية 
�ساحنة  اأن  ال�������س���وري  ل��ل��ن��ظ��ام 
ع�سكرية رو�سية حمملة بالذخائر 
ان��ف��ج��رت ن��ت��ي��ج��ة خ��ل��ل ف��ن��ي يف 
بانيا�س  جبلة  اأوتو�سرتاد  طريق 
الالذقية  مبحافظة  ال�����س��اح��ل��ي 
دون  فاحرتقت  �سوريا(  )غربي 
وقوع خ�سائر ب�سرية. من جهتها 
نفت وزارة الدفاع الرو�سية اأنباء 
ع����ن م��ق��ت��ل ع�����س��ك��ري��ني ل���ه���ا يف 
االنفجار. وكانت م�سادر �سورية 
ذكرت  قد  واملعار�سة  النظام  من 
وقع  ان��ف��ج��ارا  اأن  �سابق  وق��ت  يف 
ق���رب م��دي��ن��ة جبلة،  االمل��ا���س��ي��ة 
واأن احل���ادث ع��ب��ارة ع��ن تفجري 
لعربة ع�سكرية رو�سية اأدى ملقتل 

خم�سة عنا�سر.
مقربة  اإعالمية  م�سادر  وقالت 
م����ن ق�������وات ال����ن����ظ����ام ال�������س���وري 
ل���وك���ال���ة االأن�����ب�����اء االأمل����ان����ي����ة اإن 
حتمل  رو���س��ي��ة  ع�سكرية  ���س��ي��ارة 
ال�سبت  ل��ي��ل  ان���ف���ج���رت  ذخ�����رية 
على الطريق الوا�سل بني جبلة 
ال�سوري،  ال�ساحل  على  وبانيا�س 

ما اأدى اإىل مقتل خم�سة عنا�سر 
كانوا على متنها.

وفد  اإن  قالت م�سادر  ذل��ك،  اىل 
الع�سكري  ال�سورية  الثورة  قوى 
رف�������س ال���د����س���ت���ور امل����ق����رتح من 
جمعته  اجتماعات  خالل  رو�سيا 
والرتكي،  ال��رو���س��ي  ب��اجل��ان��ب��ني 
اأم�س االول يف العا�سمة  وانتهت 

الرتكية اأنقرة.
واأ�سافت امل�سادر اأن وفد املعار�سة 
االجتماعات  يف  اأك���د  الع�سكري 
ع��ل��ى ط��ل��ب��ه م���ن رو���س��ي��ا تنفيذ 
النظام  ال���ت���زام  ت��ع��ه��دات��ه��ا جت���اه 
اإطالق  وقف  باتفاق  وملي�سياته 
ال���ن���ار، وذل���ك ق��ب��ل ال���ذه���اب اإىل 
مفاو�سات جنيف املرتقبة اأواخر 

ال�سهر احلايل.
واأو����س���ح وف���د امل��ع��ار���س��ة اأن���ه لن 
جنيف  م���ف���او����س���ات  يف  ي�������س���ارك 
اإطالق  وق��ف  تثبيت  يتم  مل  م��ا 
النار على االأر�س ب�سكل فعليغرد 

الن�س عرب تويرت وكامل.
وذكر م�سدر تركي رفيع اجلمعة 
اأن تركيا ووفد املعار�سة امل�سلحة 
ب�ساأن  ال��ن��ق��ا���س  اإج�������راء  رف�����س��ا 
ال��د���س��ت��ور خ����الل اج��ت��م��اع عقد 

ا�ستمرار تعزيز  انت�سار القوات الرو�سية يف مناطق عديدة من �سوريا 

�سارك  اأنقرة  مبقر اخلارجية يف 
ف��ي��ه ال���رج���ل ال���ث���اين ب����ال����وزارة 
عن  ومم��ث��ل��ون  يالت�سني  اأوم��ي��ت 
وال�سيا�سية  امل�سلحة  امل��ع��ار���س��ة 

ال�سورية.
ه����ذا  امل���������س����ارك����ون يف  واع�����ت�����رب 
مو�سوع  "طرح  اأن  االج���ت���م���اع 
النظام االإداري ال�سوري املقبل يف 
حماولة  وبالتايل  املرحلة،  ه��ذه 
الدخول يف نقا�س حول الد�ستور 
اأو  ال���ذات���ي  احل���ك���م  اأو  اجل���دي���د 
الفدرالية، ميكن اأن يفيد الذين 
متفرد"  ب�سكل  العمل  ي��ري��دون 

وفق امل�سدر الرتكي.
ويتفق ه��ذا امل��وق��ف م��ع م��ا �سبق 
واأعلن مرارا من قبل تركيا التي 
تخ�سى تق�سيم �سوريا اإىل مناطق 
يعطي  اأن  مي��ك��ن  م���ا  ف���درال���ي���ة، 
ال�سوريني  ل��الأك��راد  ذات��ي��ا  حكما 
على احلدود مع تركيا يف �سمال 

�سوريا.
وزع��������ت على  رو�����س����ي����ا  وك�����ان�����ت 
اأ�ستانا  مفاو�سات  يف  امل�ساركني 
م�����س��ودة د�ستور  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 
املعار�سة  ممثلي  اأن  اإال  ل�سوريا، 

اأكدوا رف�سهم مناق�سته.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأ�سدرت حمكمة تابعة لالحتالل 
حكما  االأح��د،  ام�س  االإ�سرائيلي، 
امل��ق��د���س��ي��ة منار  ال��ط��ف��ل��ة  ع���ل���ى 
جم����دي ���س��وي��ك��ي ال��ت��ي ت��ب��ل��غ 16 
ع���ام���اً ب��ال�����س��ج��ن ال��ف��ع��ل��ي مل����دة 6 
حماولة  تنفيذها  بزعم  �سنوات، 

طعن وحيازة �سكني.
اأ�سغر  �سويكي  الطفلة  وتعترب 
اأ��������س�������رية م���ق���د����س���ي���ة ت���ق���ب���ع يف 
املعتقالت االحتالل االإ�سرائيلي؛ 
�سجن  اإذ يحتجزها االحتالل يف 

ه�سارون.
ون����ق����ل����ت وك������ال������ة اأن�������ب�������اء م���ع���اً 
�سويكي،  حياة  عن  الفل�سطينية 
اإن ق�ساة  وال��دة االأ���س��رية، قولها 
املركزية  امل���ح���ك���م���ة  ي�����س��م��ى  م����ا 
وهي  ابنتها  على  احلكم  اأ�سدروا 
بال�سجن  مقد�سية  اأ�سرية  اأ�سغر 

الفعلي ملدة 6 �سنوات، وذلك بعد 
تاأجيل جل�سة احلكم مرتني منذ 

مطلع العام اجلاري.
ابنتها  اأن  ���س��وي��ك��ي  واأو����س���ح���ت 
اعتقلت بتاريخ 22-12-2015 من 
القدمية  بالقد�س  ال�سرف  ح��ارة 
وتنقلت  للتحقيق  ح��ول��ت  واأن��ه��ا 
خالل الفرتة املا�سية بني �سجن 

الرملة وال�سارون.

وكانت املحكمة ال�سهيونية عقدت 
�سة للُنطق باحلكم  جل�سة خم�سّ
على االأ�سرية �سويكي، بداية �سهر 
اإاّل  املا�سي،  يناير  الثاين  كانون 
اأن القا�سي طلب تاأجيل املحكمة، 
ل��ع��دم و���س��ول ت��ق��ري��ر م��ا ي�سّمى 

ب��سابط ال�سلوك.
املرة  يف  اعتقلت  �سويكي  وك��ان��ت 
�سهر  م���ن  ال�����س��اد���س  يف  االأوىل 
 ،2015 دي�����س��م��رب  االأول  ك���ان���ون 
مدر�ستها  م���ن  خ��روج��ه��ا  ع��ق��ب 
�سرق  ج��ن��وب��ي  ����س���ل���وان  ب���ل���دة  يف 
التحقيق  ب��ع��د  ظ���ه���راً،  ال��ق��د���س، 
معها ميدانياً وتفتي�سها، مّدعني 

وجود �سّكني بحوزتها.
احلادي  يف  اأ�سبوعني،  نحو  وبعد 
وال���ع�������س���ري���ن م����ن ال�����س��ه��ر ذات����ه 
خلفية  ع���ل���ى  جم��������ّدداً  اع��ت��ق��ل��ت 
البلدة  يف  �سرطي  طعن  حماولة 

القدمية يف القد�س.
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اأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـاراتاأخبـار الإمـارات

جمل�س الوزراء يعلن نظاما ال�ستقطاب الكفاءات واملواهب اال�ستثنائية يف كل القطاعات احليوية لالقت�ساد الوطني 

حممد بن را�سد: دولة االإمارات ت�سعى الأن تكون احلا�سنة االأوىل للمواهب الب�سرية اال�ستثنائية

�سهد تخريج الروؤ�ساء التنفيذيني لل�سعادة وااليجابية يف اجلهات االحتادية واملحلية

حممد بن را�سد : االإمارات بقيادة اأخي خليفة بن زايد متكن املجتمع بال�سعادة واالإيجابية
نائب رئي�س الدولة: حتقيق ال�سعادة واالإيجابية يف جمتمع االإمارات هدف ومنهج عمل  

واملبتكرين والكفاءات التخ�س�سية 
الطبية  امل��ج��االت  يف  اال�ستثنائية 
والتقنية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 

تطبيق  و�سيتم  ل��الب��ت��ك��ار  حم��ف��زة 
النظام اجلديد �سمن مراحل حيث 
تاأ�سريات  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�سمل 

دخول �سياحية وعالجية وتعليمية 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ت�����س��م��ل  ح���ني  يف 
تاأ�سريات ال�ستقطاب رواد االعمال 

•• اأبوظبي - وام :

برئا�سة  ال��������وزراء  جم��ل�����س  اأع���ل���ن 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل.. اأن عن نظام ال�ستقطاب 
يف  اال�ستثنائية  واملواهب  الكفاءات 
لالقت�ساد  احليوية  القطاعات  كل 

الوطني.
ج��اء ذل��ك خ��الل جل�سة املجل�س يف 
ق�سر الرئا�سة يف اأبوظبي بح�سور 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

�سوؤون الرئا�سة.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

اجلن�سيات لنقل مقراتها للدولة.
ويف �سياق االجتماع .. اعتمد جمل�س 
املحا�سبية  امل��ع��اي��ري  دل��ي��ل  ال����وزراء 
ودل���ي���ل ال�����س��ي��ا���س��ات واالإج��������راءات 
االحتادية  للحكومة  املوحد  املالية 
على اأ�سا�س اال�ستحقاق واملقرتحني 
تبني  اإط�����ار  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  م���ن 
االأ���س�����س وامل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة الإدارة 
االحتادية  للحكومة  املالية  امل��وارد 
وتعزيز ال�سفافية من خالل تن�سيق 
املمار�سات  كفاءة  ورف��ع  ال�سيا�سات 

والت�سريعات املالية.
املجل�س  اع��ت��م��د  اآخ�����ر  م���ن ج���ان���ب 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  م����ق����رتح 
و�سروط  ب��اأح��ك��ام  ت�سريع  ب��اإ���س��دار 
للزواج  امل��ال��ي��ة  امل��ن��ح��ة  و����س���واب���ط 
م�ساعدة  ���س��رف  يت�سمن  وال����ذي 
الزواج دفعة واحدة وعدم جتزئتها 
ورفع  ثانية  ودفعة  اأوىل  دفعة  اإىل 

بن را�سد اآل مكتوم اأن دولة االإمارات 
االأوىل  احلا�سنة  تكون  الأن  ت�سعى 
يف  اال�ستثنائية  الب�سرية  للمواهب 

القطاعات احليوية كافة.
اأن االإم���ارات قامت  واأ���س��اف �سموه 
الت�سامح  ويحكمها  االن��ف��ت��اح  على 
من  ج��م��ي��ع  نه�ستها  يف  وي�����س��اه��م 

يقيم على اأر�سها.
لرت�سيخ  دوم��ا  ن�سعى  �سموه  وق��ال 
ق���ي���م االن����ف����ت����اح وال���ت�������س���ام���ح وال 
باملواهب  ون��رح��ب  ع��ن��ه��ا  ن��رتاج��ع 
كافة من 200 جن�سية على اأر�س 
دولتنا.. بالدنا اأر�س الفر�س وهي 
الب�سر  اأحالم  بيئة لتحقيق  اأف�سل 
ومواهبهم  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��م  واإط�����الق 

اال�ستثنائية .
االقت�ساد  اأن  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
العقول  ع���ل���ى  ق���ائ���م  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
بيئة  ت���ط���وي���ر  وع����ل����ى  وامل������واه������ب 

والثقافية.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ووج������ه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بت�سكيل 
اأهم  ل��ت��ح��دي��د  متخ�س�سة  جل���ان 
ال��ت��ي �سيتم  ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة 
التخ�س�سية  ال����ت����اأ�����س����ريات  ف���ت���ح 
ال�ستقطاب  خ��ط��ة  وو����س���ع  ف��ي��ه��ا 
والعاملية  االإقليمية  الكفاءات  اأه��م 

اال�ستثنائية.
وي�سكل النظام دعما كبريا الأعمال 
وال�سحة  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
تعزيز  خ��الل  م��ن  وذل��ك  والتعليم 
التفوق  وتعزيز  اأعمالها  جم��االت 
التناف�سي العاملي للدولة حيث تعد 
واأ�سلوب  الدولة  اجلاذبة يف  البيئة 
احلياة والت�سهيالت املالية والبنية 
التحتية اأهم عوامل جذب الكفاءات 
وت�سهيالت  اال�ستثنائية  وامل��واه��ب 
متعددة  العاملية  لل�سركات  جديدة 

األف   20 ال�سقف للم�ستحقني من 
األف درهم لتحقيق   25 اإىل  درهم 
وذلك  املالية  املنحة  من  االأه���داف 
يف اإط���ار حتقيق ه��دف امل�����س��روع يف 
وم�ساعدته  املواطن  عن  التخفيف 

على تكاليف الزواج.
ا�ستثناء  ع����ل����ى  ال������ق������رار  ون���������س 
االأحكام  بع�س  م��ن  ال��ف��ئ��ات  بع�س 
االإع���اق���ة  ذوي  م��ن��ه��ا  وال�������س���روط 
اإعالة  يتوىل  ال��ذي  املنحة  وطالب 

اأ�سرته من �سقف الدخل.
اعتمد   .. ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ويف 
للدولة  ���س��ف��ارات  اإن�����س��اء  امل��ج��ل�����س 
العا�سمة  يف  امل��ج��ر  ج��م��ه��وري��ة  يف 
بلغاريا  وج���م���ه���وري���ة  ب���وداب�������س���ت 
يف ال��ع��ا���س��م��ة ���س��وف��ي��ا وع�����دد من 
ال��ع��وا���س��م و����س���ادق ع��ل��ى ع���دد من 
العالقات  ل��ت��وط��ي��د  االت���ف���اق���ي���ات 

الدولية.

وامل��ع��رف��ة وت��ط��وي��ر م��دارك��ه و�سقل 
متده  التي  البيئة  وتوفري  مهاراته 
�سخ�سيته  وتبني  النجاح  مبقومات 
االإي����ج����اب����ي����ة وحت����ق����ق ل�����ه ال����رف����اه 
مواكبة  م��ن  ميكنه  مب��ا  وال�����س��ع��ادة 
تغريات احلا�سر ومواجهة حتديات 

امل�ستقبل.
ال�����س��م��و : نحن  واأ�����س����اف ���س��اح��ب 
ف����خ����ورون ب���ك���ف���اءة ف��ري��ق��ن��ا ال����ذي 
االإم��������ارات من���وذج���ا يحتذى  ج��ع��ل 
ال���ع���م���ل احل�����ك�����وم�����ي... وه�����ذه  يف 

نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
وامل�سوؤولني  ال���������وزراء  م����ن  وع������دد 
احل��ك��وم��ي��ني يف ق�����س��ر ال��رئ��ا���س��ة يف 

اأبوظبي.
اليوم  ن��ح��ت��ف��ي   : ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
اأبنائنا  من  االأوىل  الدفعة  بتخريج 
لل�سعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال����روؤ�����س����اء 
واالإي��ج��اب��ي��ة ... ه��ذه ال��ب��داي��ة التي 
نريد اأن نبني عليها ونوا�سل لنحقق 
ال�سعادة  من  ي�ستحقونه  ما  للنا�س 
وال����رف����اه ول���دول���ت���ن���ا ال���ت���ق���دم نحو 

على  ب�سرعة، مع احلفاظ  امل�ستقبل 
والتكنولوجيا  التنمية  بني  التوازن 
واالهتمام  امل�ستدام  االزده���ار  وب��ني 
ب�سعادة ورفاه املجتمع، خلري الوطن 
االإم����ارات حمركا  ولت�سبح  واأب��ن��ائ��ه 

فاعال وموؤثرا اإيجابيا يف العامل.
على  تاأ�س�ست  دولتنا   : �سموه  وق��ال 
ال�سعادة منذ عهد املغفور له ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
النهج  على  ما�سون  نحن   ... ث��راه 
بالعلم  وت�سليحه  االإن�����س��ان  ب��ن��اء  يف 

يف  لرت�سيخها  و���س��وال  جهاتهم  يف 
املجتمع .

الروؤ�ساء  م��ن  االأول  اجل��ي��ل  وي�سم 
واالإيجابية  ل��ل�����س��ع��ادة  التنفيذيني 
حكومية  ج��ه��ات  م��ن  خ��ري��ج��ا   60
اأمت���وا برناجما  احت��ادي��ة وحم��ل��ي��ة، 
اأ�سهر،   5 م���دت���ه  م��ك��ث��ف��ا  ت��دري��ب��ي��ا 
م�سارات  خم�سة  ع��ل��ى  تق�سيمه  مت 
تدريبية مكثفة، هي : علم ال�سعادة 
الذهنية،  وال��ي��ق��ظ��ة  واالإي���ج���اب���ي���ة، 
ال�سعيد،  ال���ع���م���ل  ف���ري���ق  وق�����ي�����ادة 

ال�سيخ  �سمو  التخريج  حفل  ح�سر 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 
امل��ال��ي��ة والفريق  دب���ي وزي����ر  ح��اك��م 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 

ال��ك��وك��ب��ة م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ت��ي نحتفي 
االأول  اجليل  هم  بتخريجها  اليوم 
لل�سعادة  التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء  م��ن 
 ... احلكومي  العمل  يف  واالإيجابية 
ننتظر  الكثري...  دوره��م  نعول على 
ونتائج  ملمو�س  فرق  اإح��داث  منهم 
وا�سحة يف تهيئة بيئة عمل اإيجابية 
ت��غ��ي��ري فعلي  واإح���������داث  و����س���ع���ي���دة 
وت��ك��ث��ي��ف ج��ه��وده��م وال��ع��م��ل بروح 
وبرامج  م���ب���ادرات  وتنفيذ  ال��ف��ري��ق 
االإيجابية  وال��ق��ي��م  ال�����س��ع��ادة  ت��ع��زز 

•• دبي - وام :

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د   
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سعادة  حتقيق  اأن  اهلل  رع���اه  دب���ي 
واالإي��ج��اب��ي��ة يف جم��ت��م��ع االإم�����ارات 
جميع  تت�سارك  عمل  ومنهج  ه��دف 
حتويله  يف  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 

اأ�سلوب حياة وثقافة جمتمعية.
وقال �سموه اإن االإمارات بقيادة اأخي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
متكن املجتمع بال�سعادة واالإيجابية، 
وت��وظ��ف االإم��ك��ان��ات وامل�����وارد لبناء 
وتطوير  املوؤهلة  الوطنية  ال��ق��درات 
ل��دع��م هذا  ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي  بيئة 
اأ�سعد  �سعبنا من  يكون  ب��اأن  التوجه 

ال�سعوب واأكرثها اإيجابية.
جاء ذلك لدى تخريج �سموه اجليل 
التنفيذيني  ال���روؤ����س���اء  م���ن  االأول 
اجلهات  يف  واالإي���ج���اب���ي���ة  ل��ل�����س��ع��ادة 
احلكومية االحتادية واملحلية، التي 
لل�سعادة  تنفيذيا  رئي�سا   60 ت�سم 
واالإيجابية، مت تاأهيلهم عرب برنامج 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  ن��ف��ذه  ت��دري��ب��ي 
مع  بالتعاون  واالإي��ج��اب��ي��ة  لل�سعادة 
كاليفورنيا،  يف  ب��ريك��ل��ي  ج��ام��ع��ت��ي 

واأك�سفورد يف اململكة املتحدة.

العمل  يف  وال�����س��ي��ا���س��ات  وال�����س��ع��ادة 
ويوؤدي  ال�سعادة.  وقيا�س  احلكومي، 
لل�سعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ون  ال����روؤ�����س����اء 
تهيئة  يف  ف��اع��ال  دورا  واالإي��ج��اب��ي��ة 
داخل  و�سعيدة  اإيجابية  عمل  بيئة 
تن�سيق  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل��ون  اجل����ه����ات، 
وتنفيذ  ل��ت��ب��ن��ي  احل���ك���وم���ة  ج���ه���ود 
املبادرات الهادفة اإىل حتقيق �سعادة 
تاأهيل  ب���رن���ام���ج  وي���ع���د  امل���ج���ت���م���ع. 
لل�سعادة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال����روؤ�����س����اء 
ن��وع��ه على  م��ن  االأول  واالإي��ج��اب��ي��ة 
املنطقة  يف  احل���ك���وم���ي  امل�������س���ت���وى 
الوحيد  ال��ربن��ام��ج  وه���و  وال���ع���امل، 
املعتمد لتاأهيل الروؤ�ساء التنفيذيني 
لل�سعادة واالإيجابية يف حكومة دولة 

االإمارات.
وي��ت��ك��ون ال��ربن��ام��ج م��ن ور����س عمل 
تركز  عملية  وت��دري��ب��ات  تطبيقية 
ال�سعادة  حتقيق  و�سبل  اآل��ي��ات  على 
مبا  وللمتعاملني  املوؤ�س�سات  داخ��ل 
اإيجابا على �سعادة املجتمع،  ينعك�س 
ومت ت�سميم الربنامج بهدف اإعداد 
ق���ي���ادات اإم���ارات���ي���ة مب�����س��ت��وى عاملي 
واملعرفة  ال�سخ�سية  باملزايا  تتمتع 
ال��ع��ل��م��ي��ة واخل�������ربة ال���ع���م���ل���ي���ة، ما 
تعزز  م��ب��ادرات  تنفيذ  م��ن  ميكنهم 
االإي��ج��اب��ي��ة وال�����س��ع��ادة كثقافة  ق��ي��م 
حكومي  موؤ�س�سي  ون��ه��ج  جمتمعية 

وممار�سة عملية.
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ا�ستقبل فريق عمل جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز

هزاع بن زايد: العمل اجلاد واعتماد معايري عالية اأ�سا�ض حكومة امل�ستقبل
•• اأبوظبي - وام :

اأك����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع ب���ن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي اأن 
واعتماد  وامل���ث���اب���رة  اجل�����اد  ال��ع��م��ل 
التميز  اأ���س��ا���س  ه��ي  عالية  معايري 
املوؤ�س�سي يف منظومة عمل حكومة 
لقائه  خالل  �سموه  وقال  اأبوظبي. 
اأبوظبي  ج���ائ���زة  ع��م��ل  ف���ري���ق  م���ع 
ديوان  يف  املتميز  احلكومي  ل���الأداء 
التميز  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  ال��ع��ه��د  ويل 
روؤي�����ة حكومة  ت��رتج��م  احل��ك��وم��ي 
لتطوير  امل�ستمر  و�سعيها  اأبوظبي 
واالأفراد  للجهات  املوؤ�س�سي  العمل 
القيادات  على  يحتم  ال���ذي  االأم���ر 
ال���ع���ام���ل���ني يف اجل���ه���ات  وج���م���ي���ع 
اأب���وظ���ب���ي تبني  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة 
منظومة التميز وتطبيق معايريها 
وتر�سيخها مع اأهمية تكامل العمل 
والتعاون  اجل��ه��ات  ب��ني  احل��ك��وم��ي 
لتحقيق  العقبات  وتذليل  امل�ستمر 
�سموه  امل�سرتكة.. م�سريا  االأهداف 
مبواكبة  اال���س��ت��م��رار  اأه��م��ي��ة  اإىل 
احلكومي  العمل  منهجيات  تطور 
امل�ستقبلية  التحديات  مع  للتعامل 
املت�سارعة.  وامل��ت��غ��ريات  وال��ظ��روف 

�سموه  واط��ل��ع  ح��دي��ث��ة.  م�ستقبلية 
مدير  النقبي  يا�سر  ال��دك��ت��ور  م��ن 
للتميز  اأب���وظ���ب���ي  ب��رن��ام��ج  م��ك��ت��ب 
ال��ع��ام��ة للمجل�س  ل��الأم��ان��ة  ال��ت��اب��ع 
املكتب  ع���م���ل  وف����ري����ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
منظومة  تطبيق  م�ستجدات  على 
التميز احلكومي اجلديدة التي مت 
من  اخلام�سة  ال���دورة  يف  اعتمادها 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأداء احلكومي  ج��ائ��زة 
املتميز حيث ت�سمن العر�س �سرحا 
منظومة  ب����ني  ال����رب����ط  مل��ن��ه��ج��ي��ة 
اأبوظبي  وخطة  احلكومي  التميز 

املتميز  احلكومي  ل���الأداء  اأب��وظ��ب��ي 
8 ج���وائ���ز جديدة  اإط�����الق  ت�����س��ه��د 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  تطلعات  ت��واك��ب 
والتوا�سل  االب���ت���ك���ار  جم�����االت  يف 
اأبوظبي  خطة  وحتقيق  املوؤ�س�سي 
6 ج�����وائ�����ز م���ن���ه���ا يف  وت����ت����م����ح����ور 
جم��ال اخل��دم��ات م��ا يعك�س تركيز 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة 
القادمة  املرحلة  يف  رئي�سي  كهدف 
ومواكبة  احل���ك���وم���ي.  ال��ع��م��ل  م���ن 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ل���ل���ت���ط���ورات 
بتحديث  اجلائزة  قامت  احلكومي 

زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اد 
اأبوظبي  جائزة  عمل  فريق  بجهود 
متمنيا  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل����الأداء 
ال������دورة  اإدارة  يف  ال���ت���وف���ي���ق  ل���ه���م 
اخل��ام�����س��ة ل��ه��ا.. م��وؤك��دا ���س��م��وه اأن 
اأب��وظ��ب��ي ل����الأداء احلكومي  ج��ائ��زة 
الإيجاد  فاعلة  حكومية  اأداة  املتميز 
ورف����ع  االي���ج���اب���ي���ة  امل��ن��اف�����س��ة  روح 
حتقيق  اإىل  �سعيا  االأداء  م�ستوى 
الأهداف  الداعمة  العاملية  ال��ري��ادة 
توا�سل  اأن  يف  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 
حكومة  وت����ك����ون  اأدائ�����ه�����ا  ت���ط���وي���ر 

وتركز منظومة التميز احلكومي – 
اأبوظبي على ثالثة حماور رئي�سية 
واملمكنات  ال�����روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  ه����ي 
حتتوي  والتي  واالبتكار  املوؤ�س�سية 
تواكب  رئ��ي�����س��ي��ا  م��ع��ي��ارا   12 ع��ل��ى 
خطة  وت��دع��م  احلكومة  متطلبات 
تقدمي  املعايري  تلك  ومن  اأبوظبي 
الرقمية  واحل���ك���وم���ة  اخل����دم����ات 
باالإ�سافة  وال��ت��وط��ني  وال��ع��ام��ل��ون 
امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م��ع��ي��ار  اإىل 
وغريها من املعايري. جتدر االإ�سارة 
اإىل اأن الدورة اخلام�سة من جائزة 

وم���ت���ط���ل���ب���ات ح���ك���وم���ة اأب���وظ���ب���ي. 
ح�سر اللقاء معايل الدكتور اأحمد 
العام  االأم������ني  امل����زروع����ي  م���ب���ارك 
�سعيد  ومعايل  التنفيذي  للمجل�س 
اللجنة  مكتب  رئي�س  الغفلي  عيد 
فهد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  التنفيذية 
العامة  االأمانة  عام  مدير  النيادي 
�سيف  و�سعادة  التنفيذي  للمجل�س 
اأح��م��د امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام مكتب 
�سمو نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
ال�سعدي  رو�سة  الدكتورة  و�سعادة 
مدير عام مكتب اللجنة التنفيذية. 

اإ�سعاد  عدد من الفئات وهي جائزة 
التي  للجهة  متنح  التي  املتعاملني 
تتفهم احتياجات املتعاملني وتقدم 
جائزة  و  تطلعاتهم  تفوق  خدمات 
احلكومة  جمال  يف  املتميزة  اجلهة 
الذكية وهي جائزة تفوز بها اجلهة 
الرقمي  التحول  م��ن  تتمكن  التي 
يف تقدمي اخلدمات و جائزة اأ�سعد 
بيئة عمل ومتنح للجهة املتميزة يف 
الب�سرية  امل��وارد  وتطوير  االهتمام 
وا���س��ت��دام��ة ال��ت��وط��ني خل��ل��ق بيئة 

موؤ�س�سية �سعيدة.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بتعيني مطر 
الطاير نائبا لرئي�ض جمل�ض دبي الريا�سي

•• دبي - وام:

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در   
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�سفته 
حاكما الإمارة دبي املر�سوم رقم 2 ل�سنة 2017 بتعيني مطر 

حممد الطاير نائبا لرئي�س جمل�س دبي الريا�سي.
اجلريدة  يف  وين�سر  �سدوره  تاريخ  من  املر�سوم  بهذا  يعمل 

الر�سمية.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة فيديك�ض االأمريكية لل�سحن اجلوي
•• دبي- وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا�ستقبل   
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل يف 
دبي قبل ظهر اأم�س بح�سور �سمو 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
ال�سيد  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س  رئي�س  �سميث  ف��ري��دري��ك 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  االدارة 
االمريكية  ف��ي��دي��ك�����س  مل��ج��م��وع��ة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ال�����س��ح��ن اجل���وي 
وخ���دم���ات ال���ربي���د ال�����س��ري��ع حول 

العامل.
وقد رحب �سموه برئي�س املجموعة 
باأن�سطة  واأ��������س�������اد  وم����راف����ق����ي����ه 
املجموعة وعملياتها وا�ستثماراتها 

والت�سهيالت  ال��رع��اي��ة  اأن����واع  بكل 
الذين  مل��وظ��ف��ي��ه  ك��رمي��ة  وب��ح��ي��اة 
�سعادتهم  ع�����ن  دوم��������ا  ي�����ع�����ربون 
والعائلي  املعي�سي  وا���س��ت��ق��راره��م 
واملعاملة  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ظ���ل  يف 
يالقونها  التي  الطيبة  االن�سانية 
من جميع �سرائج املجتمع واجلهات 

احلكومية ذات ال�سلة.
اإدارة ورئي�س  واأ�ساد رئي�س جمل�س 
بامل�ستوى  ف���ي���دك�������س  جم���م���وع���ة 
دولة  يف  التحتية  للبنية  ال��ع��امل��ي 
تتمتع  التي  دب��ي  االم���ارات خا�سة 
نظريها  ق��ل  وخ�����س��و���س��ي��ة  بتميز 
و�سمال  االو�سط  ال�سرق  مدن  بني 
اأفريقيا وحتى يف العديد من دول 

العامل.
اأن امل��ج��م��وع��ة ت��اأ���س�����س��ت يف  ي��ذك��ر 
والي����ة ت��ي��ن��ي�����س��ي االم��ري��ك��ي��ة منذ 

يف دول����ة االم������ارات وامل��ن��ط��ق��ة من 
خ���الل م��ق��ره��ا االق��ل��ي��م��ي يف دبي 
الذي يعمل بن�ساط منذ نحو ربع 

قرن.
فيديك�س  دور  ع��ل��ى  ���س��م��وه  واأك�����د 
ال�سريعة  اخل����دم����ات  ت���وف���ري  يف 
ل��ع��م��الئ��ه��ا ع���رب م��ك��ت��ب��ه��ا يف دبي 
األف  الذي يعمل فيه ما يزيد عن 
���س��م��وه توفري  م���وؤك���دا   .. م��وظ��ف 
احلكومية  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ج��م��ي��ع 
ال����الزم����ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة م���ن اأج���ل 
اأن�سطتها  تطوير  على  م�ساعدتها 
وعائالتهم  موظفيها  عدد  وزي��ادة 
كي  االم�������������ارات  ودول����������ة  دب�������ي  يف 
كنف  يف  وا�ستقرار  ب��اأم��ان  يعي�سوا 
املت�سامح  املتنوع  االم��ارات  جمتمع 
جن�سيات  خمتلف  يحت�سن  ال��ذي 
وث���ق���اف���ات ال����ع����امل ب���ح���ب وم�����ودة 

واحرتام.
�سميث  ال�����س��ي��د  اأع������رب  ذل����ك  اإىل 
ع��ن ت��ق��دي��ره ال��ب��ال��غ مل��ا حت��ظ��ى به 

التطويرية  االع���م���ال  م���ن  مل���زي���د 
من  الت�سغيلية  عملياتها  وتو�سيع 
خالل مقرها يف دبي الذي يحاط 

جمموعته يف دولة االمارات عموما 
ودب����ي ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س من 
دعم وم�ساعدة لوج�ستية ما دفعها 

العامل 1971 وتنت�سر مكاتبها يف 
195 دولة وي�سل عدد موظفيها 
ال��ع��امل ق��راب��ة ن�سف مليون  ح��ول 

�سخ�س.
اأحمد  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
االعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
ملجموعة طريان االمارات و�سعادة 
عام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد  خليفة 
دائ����رة ال��ت�����س��ري��ف��ات وال�����س��ي��اف��ة يف 
برونت�سيك  دي��ف��ي��د  وال�����س��ادة  دب���ي 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  ال���رئ���ي�������س 
وديفيد  اإك�����س��ربي�����س  ل��ف��ي��دي��ك�����س 
ورئي�س  ال���رئ���ي�������س  ك���ان���ي���ن���ج���ه���ام 
وديفيد  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لل�سرق  االقليمي  الرئي�س  رو����س 
الهندية  ال���ق���ارة  و���س��ب��ه  االو����س���ط 

واأفريقيا للمجموعة.

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية االردين امل�ستجدات االقليمية والدولية
•• اأبوظبي - وام :

والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  ا�ستقبل   
اأمي��ن ال�سفدي وزير  اأم�س معايل  باأبوظبي  ال��وزارة  ال��دويل يف دي��وان عام 

اخلارجية و�سوؤون املغرتبني االأردين.
ومت خالل اللقاء بحث عالقات التعاون امل�سرتك وال�سبل الكفيلة بتعزيزها 

وتطويرها يف كافة املجاالت.
والتطورات  امل�ستجدات  اآخ��ر  ح��ول  النظر  وجهات  تبادل  اللقاء  خ��الل  ومت 
الراهنة على امل�ستويني االقليمي والدويل اإ�سافة اإىل بحث عدد من الق�سايا 

ذات االهتمام امل�سرتك.

ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل اأمين ال�سفدي 
دولة  حر�س  �سموه  م��وؤك��دا  االأردين..  املغرتبني  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 

االإمارات على تعزيز التعاون امل�سرتك مع االأردن يف خمتلف املجاالت.
واأكد �سموه عمق العالقات االإماراتية االأردنية وحر�س قيادة البلدين ب�سكل 

م�ستمر على تعزيزها.
املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  ال�سفدي  اأمي��ن  معايل  اأ�ساد  من جانبه 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  االإم�����ارات  دول���ة  حتتلها  ال��ت��ي  ال���رائ���دة  ب��امل��ك��ان��ة  االأردين 
االقليمي والدويل .. موؤكداً حر�س بالده على تعزيز التعاون امل�سرتك مع 
اأن��ور بن  اللقاء معايل الدكتور  دول��ة االإم��ارات يف خمتلف املجاالت. ح�سر 

حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية.

نفذه املركز العربي للدرا�سات اجلينية وم�ست�سفى لطيفة 

جناح م�سروع بحثي للك�سف عن امل�سببات اجلينية لالأمرا�ض الوراثية لدى العرب
•• دبي - وام :

للدرا�سات  ال��ع��رب��ي  امل��رك��ز  ح��ق��ق   
جائزة  م���راك���ز  اأح�����د   - اجل��ي��ن��ي��ة 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
ال��ط��ب��ي��ة - جن��اح��ا كبريا  ل��ل��ع��ل��وم 
لدرا�سة  ال��ب��ح��ث��ي  م�����س��روع��ه  يف 
ال���ط���ف���رات اجل��ي��ن��ي��ة امل��ت�����س��ب��ب��ة يف 
االإ�سابة باالأمرا�س الوراثية لدى 
بالتعاون  اأج�����ري  وال�����ذي  ال���ع���رب 
اإح���دى   - ل��ط��ي��ف��ة  م�ست�سفى  م���ع 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة يف 
ال��دك��ت��ور حممود  . وق����ال  دب���ي - 
امل���رك���ز  م����دي����ر  ع���ل���ي  اآل  ط����ال����ب 

ه����ذا امل�������س���روع ال��ع��ل��م��ي ال���ه���ام مت 
13 ورقة بحثية يف املجالت  ن�سر 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وامل��ف��ه��ر���س��ة يف 
االأمريكية  الوطنية  املكتبة  موقع 
الوطنية  ال�سحة  ومعاهد  للطب 
PubMed كما اأدرجت نتائجها 
يف قاعدة بيانات فهر�س االأمرا�س 
الوراثية لدى العرب ال�سادرة عن 
اجلينية  للدرا�سات  العربي  املركز 
والتي و�سل عدد مدخالتها حتى 

االآن اإىل 2200 مدخل.
الدكتورة  اأع����رب����ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
ف��اط��م��ة ب�����س��ت��ك��ي ا���س��ت�����س��اري طب 
يف  ال�سريرية  وال��وراث��ة  االأط��ف��ال 

املجالت الطبية العاملية.
عبد  الدكتور  حت��دث  ناحيته  م��ن 
الرزاق حمزة املن�سق العلمي االأول 
للمركز العربي للدرا�سات اجلينية 
ن�سرت  التي  الدرا�سات  اأح��دث  عن 
الهام  البحثي  امل�سروع  هذا  �سمن 
والتي تناولت عدة اأمرا�س وراثية 
ح���ي���ث جن���ح���ت ه�����ذه ال����درا�����س����ات 
با�ستخدام تقنيات حتديد ت�سل�سل 
ال��دن��ا احل��دي��ث��ة يف حت��دي��د ثالث 
تت�سبب  ج���دي���دة  ج��ي��ن��ي��ة  ط���ف���رات 
يف االإ���س��اب��ة ب��ه��ذه االأم���را����س مع 
لالأعرا�س  ال��دق��ي��ق  ال��ت��و���س��ي��ف 

ال�سريرية الناجمة عنها.

ال��ع��رب��ي ل��ل��درا���س��ات اجل��ي��ن��ي��ة اإن 
الطموح  ال��ع��ل��م��ي  امل�������س���روع  ه����ذا 
وال���ذي ب��داأ يف م��ار���س 2015 ما 
الواقع  اأر�����س  ع��ل��ى  ليتحقق  ك���ان 
���س��وى ب��دع��م راع���ي اجل��ائ��زة �سمو 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير املالية حيث 
املكانة  ت��ع��زي��ز  يف  وب���ق���وة  ���س��اه��م 
كم�سدر  االإم���ارات  لدولة  العاملية 
التي  املوثوقة  العلمية  لالأبحاث 
املتبعة  التقنيات  اأح��دث  ت�ستخدم 
االأبحاث  جم���ال  يف  ال��ع��امل  ح���ول 

اجلينية.
اأن���ه وم��ن خالل  اآل علي  واأ���س��اف 

وق���ال���ت ب�����س��ت��ك��ي اإن����ه وم���ن خالل 
ال��ط��ب��ي��ة التي  ال��ت��ق��اري��ر  درا����س���ة 
لطيفة  م�ست�سفى  اأط��ب��اء  اأع��ده��ا 
العرب  املر�سى  م��ن  ك��ل حالة  ع��ن 
التحاليل  ن��ت��ائ��ج  اإىل  وا����س���ت���ن���ادا 
اأمكن  املر�سى  دم  لعينات  اجلينية 
العديد من الطفرات  الك�سف عن 
عالقتها  وحت������دي������د  اجل����ي����ن����ي����ة 
الوراثية  ب���االأم���را����س  ب��االإ���س��اب��ة 
املختلفة ..م�سيدة بالدقة العلمية 
اأج����ري����ت �سمن  ال���ت���ي  ل��ل��ب��ح��وث 
امل�����س��روع واإل��ت��زام��ه��ا بقواعد  ه���ذا 
ومناهج البحث العلمي مبا ي�سهم 
اأهم  ن�����س��ره��ا يف  ت��ع��زي��ز ف��ر���س  يف 

ع���ن فخرها  ل��ط��ي��ف��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى 
ب��ه��ذا ال��ت��ع��اون املثمر وال��ب��ن��اء بني 
يف  واملتمثلة  دبي  ال�سحة يف  هيئة 
ال�سيخ  وجائزة  لطيفة  م�ست�سفى 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم للعلوم 
الطبية واملتمثلة يف املركز العربي 

للدرا�سات اجلينية .
املبدئية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
ت�سع  الهام  العلمي  امل�سروع  لهذا 
ع��ل��ى ق��م��ة اأول��وي��ات��ه��ا االأم���را����س 
العمليات  ب��اأداء  املرتبطة  الوراثية 
االأطفال  ل���دى  ال��ه��ام��ة  احل��ي��وي��ة 
التطور  اإع��اق��ة  يف  تت�سبب  وال��ت��ي 

الع�سبي اأو احلركي لديهم.

درا�سة  يف  اأن����ه  اإىل  ح��م��زة  واأ����س���ار 
اأج���ري���ت �سمن  اأخ������رى  م�����س��ح��ي��ة 
امل�سروع على عائالت م�سابة  هذا 
باملر�س اجللدي الوراثي ال�سماك 
اأرب����ع ط��ف��رات جينية  مت حت��دي��د 
ون�سرت  باملر�س  مرتبطة  جديدة 
ال���دول���ي���ة  امل���ج���ل���ة  ال�����درا������س�����ة يف 

لالأمرا�س اجللدية .
واأف����������اد ب�������اأن ه����ن����اك امل�����زي�����د من 
بنتائج  ل����ل����خ����روج  ال������درا�������س������ات 
يف  ت�سهم  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ج��دي��دة 
لل�سعب  اجلينية  اخل��ري��ط��ة  ر���س��م 
اإ�ستكمال  ث���م  وم����ن  االإم�����ارات�����ي 
امل�سروع العاملي للجينوم الب�سري.

حممد بن را�سد يح�سر حفل ا�ستقبال علي �سلمان ال�سابري
•• دبي-وام:

 ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل(  م�ساء اأم�س يرافقه - �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان 
الرئي�س االعلى ملجموعة طريان االمارات و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد اآل مكتوم و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم - حفل اال�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد علي 

�سلمان ال�سابري ملنا�سبة زفاف جنله �سلمان اإىل كرمية ال�سيد فاروق ح�سن العلي.
وح�سر احلفل الذي اأقيم يف مركز دبي التجاري العاملي معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س 
اأعيان  وال�سيافة يف دبي وعدد من  الت�سريفات  دائ��رة  �سليمان مدير عام  �سعيد  و�سعادة خليفة  وامل�ستقبل  ال��وزراء 
البالد واأقارب وذوي العرو�سني. وبارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم للعرو�سني زفافهما متمنيا 

لهما حياة زوجية هانئة وم�ستقرة وبارك �سموه الهلهما هذا الزواج امليمون.
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�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�ض مبادرة “كلنا �سرطة” اأمام املجل�ض الوطني االحتادي
•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  اأك����دت 
تاأكيد  يف  مل�ساهمتها  املجتمعية  اأبوظبي  �سرطة  مل��ب��ادرات  دعمها  االحت���ادي 
القيم االإيجابية الأفراد املجتمع وتعزيز ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية وال�سراكة 
الفعالة بني املوؤ�س�سة ال�سرطية واأفراد اجلمهور يف جمال احلفاظ على االأمن 

واال�ستقرار وتعزيز املمار�سات ال�سحية وممار�سة املواطنة ال�ساحلة .
“كلنا �سرطة” التي  اأه��داف مبادرة  واأ�سافت معاليها خالل اطالعها على 
قام وفد من �سرطة اأبوظبي بعر�سها اأمام اأع�ساء املجل�س يف مقره باأبوظبي 
وتفعيلها  امل��ب��ادرة  ه��ذه  دع��م  على  حر�س  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأن   ..
اجلميع  م�سوؤولية  االأم���ن  اأن  م��ب��داأ  على  ت��ق��وم  اأن��ه��ا  خ�سو�سا  وت�سجيعها 
اأمام  لها  تو�سيحي  لتقدمي عر�س  اأبوظبي  �سرطة  دع��وة  وذل��ك من خ��الل 

اأع�ساء املجل�س وكذلك من خالل انت�ساب جميع االأع�ساء لها ليكون املجل�س 
اإطار  يف  معها  وتتفاعل  املبادرة  لهذه  تن�سم  احتادية  موؤ�س�سة  اأول  الوطني 
املجتمعية  امل��ب��ادرات  تعترب  والتي   2021-2016 اال�سرتاتيجية  خطته 
بامل�ساهمة  املجل�س  ي��ق��وم  بحيث  فيها  اأ�سا�سيا  ج���زءا  املجتمعي  وال��ت��وا���س��ل 
التي  املبادرات  تلك  اق��رتاح ودعم وتعزيز وتفعيل وت�سجيع مثل  الفاعلة يف 
اإط��ار العمل  تعترب م�سوؤولية م�سرتكة بني كل اجلهات واالأف��راد وكذلك يف 
على الهدف اال�سرتاتيجي االأول للمجل�س الوطني االحتادي والذي يت�سمن 

تعزيز ممار�سة املواطنة ال�ساحلة واإبراز قيم املواطنة .
اأنه  اعتبار  ال��دور احليوي على  بلعب هذا  املجل�س  قيام  اأهمية  اإىل  واأ���س��ارت 
ممثل �سعب االحتاد وانطالقا من دوره املهم يف حتقيق تطلعات واآمال اأبناء 
وبنات وطننا العزيز واإبراز القيم احل�سارية عرب تالحم املوؤ�س�سات الوطنية 
وال�سعب معا يف حتقيق التنمية ال�ساملة بالدولة يف املجاالت كافة . وذكرت 

نتاج  ال��واق��ع  يف  هي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اأن  القبي�سي  اأم��ل  الدكتورة  معايل 
الر�سيدة  لقيادتنا  واحلكيمة  الثاقبة  اال�سرتاتيجية  وال��روؤى  الدائم  العمل 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأخ��ي��ه  اهلل” وتوجيهات 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
املواطنني  اإ���س��راك  �ساأنها  م��ن  التي  االأف��ك��ار  ودع��م  بابتكار  امل�سلحة  للقوات 
الدولة  للم�ساهمة يف حماية مكت�سبات  الدولة  اأر���س  على  املقيمني  وكذلك 

واحلفاظ على اأمن وا�ستقرار املجتمع الذي يعي�سون فيه .
بقيادة  ومنت�سبيها  اأبوظبي  �سرطة  بها  تقوم  التي  اجلهود  معاليها  وثمنت 
اأبوظبي يف احلفاظ  الرميثي قائد عام �سرطة  اللواء حممد خلفان  معايل 
املواطنني  كانوا من  �سواء  داخله  يعي�س  و�سالمة كل من  املجتمع  اأمن  على 

اأو املقيمني اأو الزوار باالإ�سافة اإىل االرتقاء بقيم ال�سعادة والتي منها االأمن 
املجتمعي .

الفتة اإىل اأن هذه املبادرة �ستكون عامال رئي�سيا لتحفيز املوؤ�س�سات الوطنية 
واملواطنني يف �ساأن طرح مبادرات جمتمعية ترتقي بفكرة التعاون والتوا�سل 
اإىل  يهدف  ال��ذي  اخل��ري  ع��ام  نعي�س  واأننا  خ�سو�سا  واحلكومة  ال�سعب  بني 
ليعم اخلري على اجلميع من جهته ثمن  برامج ومبادرات  واإط��الق  تفعيل 
معايل اللواء حممد خلفان الرميثي الدعم واالهتمام الذي وجدته مبادرة 
اأع�ساء  وجميع  القبي�سي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  قبل  من  �سرطة”  “كلنا 
اأن  م�سيفا  وامل��واط��ن  الوطن  خدمة  يف  امللمو�س  دوره��م  يوؤكد  مبا  املجل�س 
حتقيق  يف  مهمة  نوعية  اإ�سافة  ي�سكل  لها  وت�سجيعهم  للمبادرة  انت�سابهم 
اأهدافها وينعك�س اإيجابيا على توعية اأفراد املجتمع مبفهوم االأمن م�سوؤولية 

اجلميع ويعزز منظومة االأمن واالأمان .

حتت رعاية حممد بن را�سد

�سيف بن زايد يطلق منظومة الداخلية املطورة لتاأ�سريات الدخول
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل وبعد 
اأطلق   .. ال������وزراء  اإق�����رار جم��ل�����س 
ال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
منظومة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
وزارة الداخلية املطورة لتاأ�سريات 
والعالجية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال���دخ���ول 

والتعليمية واخلا�سة باملبدعني.
مت اإطالق املنظومة خالل احلفل 
ال���ذي اأق��ي��م اأم�����س يف ف��ن��دق ق�سر 
بح�سور  اأب���وظ���ب���ي  يف  االإم���������ارات 
للوزارة  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  م���ن 
وممثلني عن القطاعات ال�سياحية 

وال�سحية والتعليمية.
املطورة  اجلديدة  املنظومة  وتعزز 
للحفاظ  االإم�������ارات  دول����ة  ج��ه��ود 
ومو�سعها  االإقليمية  ريادتها  على 
يف ���س��ل��م ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
واالقت�سادية  ال�سياحية  املجاالت 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ع��رب ب��و���س��وح عن 
الت�سامح  ب��ت��ع��زي��ز  ال����دول����ة  ن��ه��ج 
ون�سر ثقافة اخلري واالنفتاح على 
لتبقى  العاملية  وال�����س��ع��وب  ال���دول 
ل��ل��رف��اه والرخاء  االإم����ارات م��ن��ارة 
الراغبني يف  ل�سعوب االأر�س كافة 
العي�س ب�سالم وحمبة على اأر�سها 
ب�سفة  امل�����س��روع  يرتكز  ال��ط��ه��ور.  
ع��ام��ة ع��ل��ى اإع����ادة ط���رح منظومة 
ب�����س��ي��غ��ة مطورة  دخ�����ول  اأذون�������ات 
ال�سياحية  باالأن�سطة  ال�سلة  ذات 
واملبدعني  وال��ط��ب��ي��ة  والتعليمية 
وو�سعها  ت�����س��ن��ي��ف��ه��ا  خ����الل  م���ن 
ذات  متباينة  وفئات  قوالب  �سمن 
اإىل  حتتكم  حمددة  اإ�سدار  اأ�سقف 
ح��ج��م ع��م��ل��ي��ات امل��ن�����س��اأة م��ن جهة 
وم����ا ت������وؤول ع��ل��ي��ه ع��م��ل��ي��ات��ه��ا من 
واأنظمة  لقوانني  خمالفني  اإف��راز 
ال��دخ��ول واالإق��ام��ة يف ال��دول��ة من 

جهة اأخرى.
الكفاءة  رفع  املنظومة  وت�ستهدف 
امل�ستفيدة  املن�ساآت  بني  التناف�سية 
لقواعد  وفقا  تاأطريها  اإىل جانب 
اإىل متكني  ���س��ع��ي��ا  امل��ه��ن��ي  ال��ع��م��ل 
لدعم  اال���س��رتات��ي��ج��ي  التخطيط 
امل�ستقبل  وا����س���ت�������س���راف  ال����ق����رار 
اآل����ي����ة ال��ت�����س��ن��ي��ف على  وت�����س��ت��ن��د 
املال  راأ���س  تت�سمن  حيوية  بيانات 
امل���دف���وع وح���ج���م االأ�����س����ول وع���دد 
وح��ج��م االت��ف��اق��ي��ات امل��ربم��ة عرب 

 “ متقدمة  تف�سيلية  ا�ستمارة   “
معلومات  ق���اع���دة  ت��ك��وي��ن  ب��ه��دف 
�ساملة وعليه �سيتم ت�سميم وو�سع 
معايري لت�سنيف هذه املن�ساآت حتى 
متنح “امتيازات” حمددة ب�سقوف 
التاأ�سريات  اإع������داد  يف  م��ت��ف��اوت��ة 

وهوام�س ن�سبة املخالفني.
نظام  ع��رب  املن�ساآت  ت�سنيف  ويتم 
بالتينية  ف���ئ���ات  ي��ت�����س��م��ن  ذك�����ي 
وخ���������س����راء و�����س����ف����راء وح����م����راء 
اإىل    ) )اأ+  ب���ني  ت�����رتاوح  ودرج�����ات 
وت�سنيف  اح��ت�����س��اب  اآل��ي��ة  م��ع  )ه( 
ت���خ���ت���ل���ف ب�����اخ�����ت�����الف ال����ق����ط����اع 
ال��ت�����س��ن��ي��ف��ات دورا يف  ت��ل��ع��ب  ك��م��ا 
حت���دي���د ال�������س���م���ان���ات امل���ال���ي���ة مع 
مرنة  اآلية  يوفر  النظام  اأن  العلم 
ال��ت�����س��ن��ي��ف ونظام  ق��اب��ل��ة الإع������ادة 
ح�سن  ي�سمنان  وتفتي�س  مراقبة 
املتخذة  والت�سنيفات  االإج����راءات 
ح�سب  ج��زاءات  النظام  يحدد  كما 

القوانني ال�سارية.
امل�سوؤوليات  امل���ن���ظ���وم���ة  وحت������دد 
واالإج����راءات  واخل��ط��وات  واالأدوار 
الواجب  و���س��ل�����س  وا����س���ح  ب�����س��ك��ل 
ات��خ��اذه��ا م��ن ك��ل ج��ه��ة للح�سول 
املنظومة  وحتقق  اخل��دم��ات.  على 
امل��ط��ورة ل��ت��اأ���س��ريات ال��دخ��ول / 5 
/ فوائد رئي�سية من حيث توحيد 
امل��ع��اي��ري واج�������راءات ال��ع��م��ل على 
اأعداد  االحت��ادي وخف�س  امل�ستوى 
االإ����س���دار يف  زي���ادة  املخالفني م��ع 
اأذون���ات الدخول من خالل  اأع��داد 
للمراقبة  ال��ك��رتون��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
دعم  يف  واالإ������س�����ه�����ام  وال���ت���ح���ك���ي���م 
�سيعزز  اإذ  ال���وط���ن���ي  االق���ت�������س���اد 
االأعمال  ح��رك��ة  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام 
قطاعات  وم�������س���ارك���ة  ال����دول����ة  يف 
وال�سحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����س��ي��اح��ة 
التطوير  م���رح���ل���ة  ي����واك����ب  مب����ا 
والنظم  ال��ق��وان��ني  وال��ت��ح��دي��ث يف 
رحلة  ور���س��م  االج������راءات  ت�سهيل 
امل�ستفيدة  ال��ف��ئ��ات  ل��ك��ل  متكاملة 

من املنظومة.
قطاع  يف  امل��ن��ظ��وم��ة  وت�����س��ت��ه��دف 
الفندقية  امل���ن�������س���اآت  ال�������س���ي���اح���ة 
وخطوط  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وامل���ك���ات���ب 
ال�����ط�����ريان ال���وط���ن���ي���ة وخ���ط���وط 
قطاع  ويف  ال����دول����ي����ة  ال�����ط�����ريان 
ومعاهد  واجل����ام����ع����ات  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الدرا�سات العليا ويف قطاع ال�سحة 
ال�سحية  وامل����راك����ز  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
اإىل جانب  التخ�س�سية  والعيادات 
ورواد  باملبتكرين  املعني  ال��ق��ط��اع 

االأعمال. 
ال���ع���م���ي���د عزيز  ق�����ال  م����ن ج��ه��ت��ه 

اإىل  اإ����س���اف���ة  ال����دول����ة  اأر�������س  اإىل 
م���ردوده���ا االإي��ج��اب��ي ال��ك��ب��ري على 
القطاع ال�سياحي الذي يعترب من 
اإطار  اأهم ال�سناعات يف الدولة يف 
لتنويع  الر�سيدة  القيادة  توجهات 
م�����س��ادر ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي ودعمها 
امل�ستمر مل�سرية النه�سة والتطوير 
املجاالت  يف  ب��الدن��ا  ت�سهدها  التي 

كافة.
وقال املهريي اإن مثل هذه اخلطوة 
القيادة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ه��ام��ة 
ت�سجيع  اإىل  ت���ه���دف  ال���ر����س���ي���دة 
الوفود  ت��دف��ق  وزي������ادة  ال�����س��ي��اح��ة 
ال���دول���ة  اأن  خ���ا����س���ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
اأب�����دت خ����الل ال�����س��ن��وات االأخ����رية 
ال�سياحي  بالقطاع  كبريا  اهتماما 
م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حتتية 
�سياحية  م��راف��ق  واإن�����س��اء  متطورة 
جانب  اإىل  ال�سياح  متطلبات  تلبي 
االرت���ق���اء مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات يف 
القطاع الفندقي ف�سال عن اإقامة 
كان  التي  واملهرجانات  الفعاليات 
لها دور وا�سح يف ا�ستقطاب ال�سياح 

من �ستى اأنحاء العامل.
اأن ه��ذه اخل��ط��وة �ستحافظ  واأك���د 
على املكانة املرموقة التي تبواأتها 
جذبا  االأك���������رث  ك���ون���ه���ا  ال�����دول�����ة 
لل�سياح من خالل توفري ال�سياحة 

الفاخرة خا�سة.
حاليا  تعد  ال��دول��ة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
�سياحية  وج��ه��ات   10 اأك����رث  م��ن 
منظمة  وف������ق  ال�����ع�����امل  يف  من������وا 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة .. م��ت��وق��ع��ا اأن 
اأن  بعد  ال�سياحية  املعدالت  ترتفع 
على  الوافدين  ال�سياح  عدد  و�سل 
الدولة خالل العام املا�سي حوايل 

�سائح. مليون   15.55
امل���ه���ريي ح��ر���س جمموعة  واأك�����د 
االحتاد للطريان الدائم على اإبراز 
االمارات  لدولة  امل�سرقة  ال�سورة 
جميع  يف  اأب���وظ���ب���ي  وال���ع���ا����س���م���ة 
اأرج���اء امل��ع��م��ورة وتعزيز دوره���ا يف 

جمال احلركة ال�سياحية.
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه���ا ث���م���ن���ت اجل���ه���ات 
يف  امل�ساركة  واخل��ا���س��ة  احلكومية 
اإطالق  حلفل  امل�ساحب  امل��ع��ر���س 
 .. ل��ل��ت��اأ���س��ريات  امل��ط��ورة  املنظومة 
اإطالق  يف  الداخلية  وزارة  جهود 
وانعكا�سها  امل����ط����ورة  امل���ن���ظ���وم���ة 
ورفاهية  ت���ط���ور  ع���ل���ى  اي���ج���اب���ي���ا 

املجتمع.
وقدمت “ �سركة طريان االإمارات  
فكرة   .. من�ستها  خ���الل  م��ن   “
ال�سياحية  خدماتها  ع��ن  م��وج��زة 
والرتويجية .. موؤكدة اأن املنظومة 

على  ايجابيا  �ستنعك�س  اجل��دي��دة 
ت��ن�����س��ي��ط احل���رك���ة ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 
من  فريدة  فر�سة  ومتثل  الدولة 
“ طريان  نوعها للم�سافرين عرب 
االإم���ارات “ يف االإق��ب��ال والرتويج 
دب���ي واحلركة  ال�����س��ي��اح��ي الإم�����ارة 
للدولة  وال�سياحية  االقت�سادية 

عموما.
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة   “ اأك�������دت  ف��ي��م��ا 
لل�سياحة والثقافة “ اأهمية القفزة 
عملية  حتققها  ال��ت��ي  التطويرية 
اإط����الق م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��اأ���س��ريات .. 
مثمنة التعاون مع وزارة الداخلية 
للخدمات   ال�����دويل  ال���رتوي���ج   يف 

ال�سياحية والرتويجية .
والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة  واأك��دت 
ال��ت��ج��اري يف دب���ي اأه��م��ي��ة اإط���الق 
م��ن��ظ��وم��ة ال���ت���اأ����س���ريات امل���ط���ورة 
على  ���س��ت��ع��م��ل  اأن���ه���ا  اإىل  الف��ت��ة   ..
اأن�سطتها  اإط����ار  يف  ب��ه��ا  ال��ت��ع��ري��ف 
وامل�سافرين  لل�سياح  امل�ستقبلية 
ب�����ج�����ان�����ب ت������ق������دمي م����ع����ل����وم����ات 
االقت�سادية  احل��رك��ة  ع��ن  �ساملة 
وال�سياحية واالأماكن االأكرث جذبا 
لل�سياح يف الدولة. وبدورها ذكرت 
�سركة دناتا لل�سياحة وال�سفر اأنها 
ملنظومة  ال���رتوي���ج  ع��ل��ى  �ستعمل 
والتعريف  اجل��دي��دة  ال��ت��اأ���س��ريات 
بها للم�سافرين وال�سياح القادمني 

عرب �ساالت مطار دبي الدويل.
فيما اأ�سادت هيئة املعرفة والتنمية 
الداخلية  وزارة  بخطوة  الب�سرية 
باإطالق منظومة التاأ�سريات حيث 
الهيئة  دور  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �ستعمل 
التعليمية  ال��ت��اأ���س��ريات  م��ن خ��الل 
ف��رع��ا من   26 م��ع  توا�سلها  ع��رب 
دولة   11 من  الدولية  اجلامعات 
تو�سيح مزاياها  وذلك من خالل 
الراغبني  ال��ط��الب  ا�ستقطاب  يف 
اجلامعي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ب��ال��درا���س��ة 
وامل��ع��اه��د وال��ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة يف 

الدولة.
دبي  ال�������س���ح���ة يف  ه��ي��ئ��ة  ول���ف���ت���ت 
باملعر�س  م�����س��ارك��ت��ه��ا  خ���الل  م���ن 

اأهمية اإطالق وزارة  اإىل  امل�ساحب 
التاأ�سريات  مل��ن��ظ��وم��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
ا�ستقطاب  ت���ع���زي���ز  يف  امل�����ط�����ورة 
للدولة  ال���ع���الج���ي���ة  ال�������س���ي���اح���ة 
والو�سول اإىل امل�ستهدف وهو ن�سف 
مليون �سائح عالجي يف اإمارة دبي 
مثمنة   ..  2020 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
االإدارة  م���ع  وال�����س��راك��ة  ال���ت���ع���اون 
االأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة 
على  احل�سول  ت�سهيل  يف  دب��ي  يف 
العالجية  ال�سياحية  ال��ت��اأ���س��ريات 
90 يوما  مل��دة  وامل��راف��ق  للمري�س 
ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د وذل����ك يف اإط����ار 
لتنظيم  اإع��داده��ا  خارطة عمل مت 

االإجراءات.
وذكرت جامعة اأبوظبي اأن من�ستها 
للحفل  امل�������س���اح���ب  امل���ع���ر����س  يف 
ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف ب���دوره���ا  يف 
ا�ستقطاب  الطالب  خارج الدولة  
االإم������ارات.. م�سيدة  ل��ل��درا���س��ة يف  
التاأ�سريات  م��ن��ظ��وم��ة  ب����اإط����الق 
املطورة والتي �ستعزز من جهودها 

يف هذا اجلانب .
باإطالق  العني  جامعة  رحبت  كما 
واأهميتها  اجل����دي����دة  امل���ن���ظ���وم���ة 
التاأ�سريات   اج�����راءات  ت�سهيل  يف 
ل���ل���ط���الب وال������ك������ادر االك�����ادمي�����ي 
اأن��ح��اء العامل  ال���دويل  من جميع 
ت�سعى وبعد هذه  اأنها  .. مو�سحة 
توفري  اإىل  احل�����س��اري��ة  اخل���ط���وة 
التي �ستحقق  الدولية  االعتمادات 
ن��ت��ائ��ج  م��ل��م��و���س��ة ب��ف�����س��ل اإط���الق 

منظومة التاأ�سريات املطورة .
بدوره رحب فندق ق�سر االإمارات 
م�����س��ارك��ت��ه مبن�سة  خ����الل  م���ن   -
باإطالق   - امل�����س��اح��ب  امل��ع��ر���س  يف 
م���وؤك���دا   .. اجل����دي����دة  امل���ن���ظ���وم���ة 
احل����رك����ة  ت����ع����زي����ز  اأه���م���ي���ت���ه���ا يف 
ال�����س��ي��اح��ي��ة واإق���ب���ال ال�����س��ي��اح على 
اإىل  م�����س��ريا   .. االإم���������ارات  دول�����ة 
تن�سيط  اإط���ار  لها يف  ���س��ريوج  اأن���ه 
والتعريف  ال��دول��ة  اإىل  ال�سياحة 
وال�سياحية  ال���رتاث���ي���ة  ب��امل��ن��اط��ق 

اجلاذبة فيها.

املنافذ  عام  مدير  العامري  حمود 
- يف  الداخلية  وزارة  واملطارات يف 
ت�سمل  امل��ن��ظ��وم��ة  اإن   - ل���ه  ك��ل��م��ة 
ورواد  باملبدعني  خا�سة  ت��اأ���س��رية 
 .. املنطقة  م��رة يف  الأول  االأع��م��ال 
الوطن  ق��ي��ادة  حر�س  اإىل  م�سريا 
منوذجا  ب����الدن����ا  ت��ب��ق��ى  اأن  ع���ل���ى 
والتطوير  به يف احلداثة  يحتذى 
لعبور  را�����س����خ����ا  ن���ه���ج���ا  وج���ع���ل���ه 
دولتنا  دور  يعزز  وال��ذي  امل�ستقبل 
ال�سعادة  م��ت��ط��ل��ب��ات  حت��ق��ي��ق  يف 
ل�سعبها وتر�سيخ االإيجابية كقيمة 
اأ�سا�سية فيه وذلك ب�ستى املجاالت 
وال�سحة  ال�سياحة  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 
حياة.   اأ���س��ل��وب  لت�سبح  وال��ت��ع��ل��ي��م 
اأن املنظومة جاءت ا�ستكماال  واأكد 
ن�سر  بتعزيز  الداخلية  وزارة  لنهج 
جميع  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل��ف��اه��ي��م 
واقعا  اأ�سبحت  وال��ت��ي  القطاعات 
اأف�سل  تطبيقنا  خ��الل  من  عمليا 
املمار�سات .. الفتا اإىل اأن املنظومة 
النجاحات  �سل�سلة  من  ج��زءا  تعد 
التي طاملا كنا و�سنبقى ن�سعى اإليها 
جميع  ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
االأ�سعدة الأنها اأخذت على عاتقها 
خيارها  والنجاح  التميز  جتعل  اأن 
العمل اجلماعي  الوحيد و�سجعت 
وال���ت���ف���اين يف ال���ع���م���ل واالإمي�������ان 

بقد�سية الر�سالة التي حتملها.
اليوم  دول��ت��ن��ا  اإن  ال��ع��ام��ري  وق���ال 
تعد يف م�ساف الدول املتقدمة بل 
بال�سدارة يف حجم التطور والنمو 
احليوية  امل��ج��االت  م��ن  الكثري  يف 
وال�سحة  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ول��ع��ل 
والتعليم اأبرزها .. مو�سحا اأن ما 
لتاأ�سريات  املطورة  املنظومة  مييز 
الدخول توحيد املعايري واإجراءات 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االحت����ادي 

وخف�س اأعداد املخالفني مع زيادة 
االإ�سدار يف اأعداد اأذونات الدخول 
امل�ساهمة يف دعم االقت�ساد  كذلك 

الوطني.
تطبيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  واأ����س���اف 
امل��ن��ظ��وم��ة ب���داأ م��ن خ���الل ت�سكيل 
ال�سركاء  مع  واللجان  العمل  فرق 
امل���ع���ن���ي���ني م������ن ال����ق����ط����اع ال����ع����ام 
وتدريبهم  وامل���ح���ل���ي  االحت��������ادي 
ال��ع��م��ل ومت عقد  اآل����ي����ات  وو����س���ع 
ال�سركاء  امللتقيات مع  العديد من 
العام  القطاعني  م��ن  الرئي�سيني 
باملنظومة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  واخل����ا�����س 
االنطالقة  ن�سهد  اليوم  وها نحن 

الر�سمية للمنظومة.
وتابع اأن املراحل القادمة للم�سروع 
البيانات  حت��دي��ث  م��رح��ل��ة  ت�سمل 
والت�سنيف والتي تت�سمن اإ�سقاط 
امل���ن�������س���اآت كحجم  ع���ل���ى  امل���ع���اي���ري 
امل��ن�����س��اأة واأع�����داد امل��خ��ال��ف��ني ومنح 
وعقد  املبدئي  الت�سنيف  املن�ساآت 
لتو�سيح  ال����ل����ق����اءات  م����ن  امل����زي����د 
ال��ت�����س��ن��ي��ف وم���ن���ح مهلة  م��ع��اي��ري 
على  تعتمد  التي  االأو���س��اع  توفيق 
املخالفني  ون�سبة  التاأ�سريات  عدد 
لكل من�ساأة ودقة البيانات احلالية 
للجان  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  وال�����ق�����درة 

التنفيذية يف بع�س االمارات.
اأن امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة هي  واأ����س���اف 
 “ ال��ن��ه��ائ��ي  “ الت�سنيف  م��رح��ل��ة 
التنفيذية  اللجان  تتابعها  والتي 
اعتماد  ي��ت��م  االإم�������ارات.. ح��ي��ث  يف 
بعد  للمن�ساآت  النهائي  الت�سنيف 
انتهاء مهلة توفيق االأو�ساع والتي 
تعتمد مدة هذه املرحلة على مدى 

جاهزية املن�ساآت  وتعاونها.
الفريق  م���ع���ايل  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م اأن اإط���الق 

لتاأ�سريات  امل���ت���ط���ورة  امل��ن��ظ��وم��ة 
اإط������ار حر�س  ي���اأت���ي يف  ال����دخ����ول 
بت�سهيل  واهتمامها  العليا  القيادة 
االج����������راءات وت��ب�����س��ي��ط��ه��ا وذل����ك 
ان�����س��ج��ام��ا م����ع روؤي�������ة االإم��������ارات 
الدولة  ت��ك��ون  اأن  يف   “  2021
من اأف�سل دول العامل بحلول عام 

.2021
واأ����س���اد  ب��دع��م ح��ك��وم��ة االإم�����ارات 
الرائدة  احل�سارية  للم�سروعات 
حتقيق  على  اإيجابيا  تنعك�س  التي 
وتطوره  امل��ج��ت��م��ع  ورف�����اه  ���س��ع��ادة 
وزارة  ب��ح��ر���س  م��ن��وه��ا   .. ورق���ي���ه 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق تطلعات  ال��داخ��ل��ي��ة 
واملوؤ�س�سات  املجتمعية  الفعاليات 
والتعليم  ال����ع����م����ل  وق�����ط�����اع�����ات 
م�سروعاتها  ودع�������م  وال�������س���ح���ة 
املقومات  ك���ل  وت���وف���ري  ال����رائ����دة 
ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن اإجن��اح��ه��ا ب�سورة 
م����ن خالل  م��ث��ل��ى يف جم��ت��م��ع��ن��ا 
اإىل  اإط��الق هذه املنظومة و�سوال 
النه�سة  مب�سرية  االجن���از  عاملية 

والتطوير ال�ساملة يف بالدنا.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأ����س���اد ح����ارب مبارك 
للرئي�س  اول  ن����ائ����ب  امل�����ه�����ريي 
ل�سوؤون ال�سركة وال�سوؤون الدولية 
للطريان  االحت������اد  جم��م��وع��ة  يف 
العليا  ال���ق���ي���ادة  ودع������م  ب���ح���ر����س 
ملنظومة التاأ�سريات املطورة والتي 
اأن ت�سهم بدور رائد يف  �ساأنها  من 
تعزيز وتن�سيط احلركة ال�سياحية 
االإمارات  اأبوظبي ودول��ة  اإم��ارة  يف 

ب�سورة عامة.
املنظومة  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
االقت�سادية  احل��رك��ة  تن�سيط  يف 
اخلطوة  ه��ذه  تقدم  حيث  للدولة 
لت�سهيل  ف��ري��دة ومم��ي��زة  جت��رب��ة 
القادمني  ال�سياح  اإج��راءات دخ��ول 

الرميثي يتفقد �سري العمل يف مراكز خدمة العمالء يف الرتخي�ض واملرور

جمل�ض الداخلية يو�سي باإدراج ثقافة الت�سامح يف املناهج

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة اأبوظبي حر�س 
للمتعاملني  متميزة  خدمات  تقدمي  على  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
على م�ستوى عال من اجلودة يف مراكز خدمات املراجعني الإ�سعاد العمالء 
اإمارة  اليه  و�سلت  ما  ومواكبة  تطلعاتهم  يلبى  مبا  با�ستمرار  وتطويرها 

اأبوظبي من نه�سة �ساملة.
جاء ذلك خالل جولة قام بها معاليه يرافقه �سعادة اللواء مكتوم ال�سريفي 
مدير عام �سرطة اأبوظبي لالطالع على �سري العمل مبراكز خدمة العمالء 
وال��دوري��ات يف �سرطة  امل��رور  وال�سائقني ومديرية  االآليات  ب��اإدارة ترخي�س 
يف  العمل  �سري  على  للوقوف  واالت�ساالت  املعلومات  تقنية  واإدارة  اأبوظبي 

اإطار خطة التحول لالأنظمة الذكية.
�سري   .. ال�سريفي  مكتوم  اللواء  �سعادة  يرافقه  العام  القائد  معايل  وتفقد 
اإدارة ترخي�س االآليات ال�سائقني واطلع  العمل يف مركز خدمة العمالء يف 
على اخلدمات املقدمة للمتعاملني وا�ستمع اإىل اإيجاز عن املعامالت املقدمة 

للجمهور وفقا الأف�سل املمار�سات وبجودة عالية واخت�سار زمن املراجعني.
عن  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  م��رك��ز  يف  املتعاملني  جمهور  م��ن  معاليه  وا�ستف�سر 
التي  اخلدمات  عن  ومقرتحاتهم  عنها  ر�ساهم  وم��دى  املقدمة  اخلدمات 
تقدمها �سرطة اأبوظبي داعيا اياهم لال�ستفادة من املميزات العديدة التي 
اإجراء  يف  هواتفهم  على  الذكية  اأبوظبي  �سرطة  خدمات  تطبيق  يوفرها 
معامالتهم دون تكبد امل�ساق باحل�سور وذلك من خالل اإج��راءات وا�سحة 
وب�سيطة و�سهلة واال�ستفادة من اخلدمات االبتكارية التي يحتويها تطبيق 
و9  ذكية  خدمة   35 من  اأك��رث  على  ت�ستمل  والتي  الذكي  اأبوظبي  �سرطة 
خدمات مبتكرة متثل قيمة م�سافة ملا تقدمه �سرطة اأبوظبي .. وتاأتي تلك 
االأمثل  واال�ستخدام  للمتعاملني  املت�سارعة  لالحتياجات  تلبية  اخلدمات 
للتكنولوجيا لت�سهيل العمليات وتب�سيط االجراءات من خالل توفري اأرقي 

اخلدمات بطريقة ذكية للمتعاملني.
االآليات  ترخي�س  اإدارة  يف  العاملني  لقائه  خ��الل   - الرميثي  وا�ستف�سر 
ترخي�س  ق�سم  رئي�س  العامري  الربيك  حممد  املقدم  بح�سور  وال�سائقني 
االأداء  - عن  االآليات  ترخي�س  فرع  الزعابي مدير  �سيف  واملقدم  ال�سائقني 
ونقاط القوة ودعاهم اإىل التميز يف تقدمي اخلدمات للجمهور وفقا الأف�سل 
با�ستمرار  وال��ع��م��ل  اجل���ودة  على معايري  وامل��ح��اف��ظ��ة  وامل��ع��اي��ري  امل��م��ار���س��ات 

لالرتقاء باأدائهم يف اإطار املجموعة.

وزار م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي ي��راف��ق��ه ال��ل��واء م��ك��ت��وم علي 
ا�ستقباله  يف  ك��ان  حيث  واالت�����س��االت  املعلومات  تقنية  اإدارة   .. ال�سريفي 
املهند�س  الدكتور  والعقيد  االإدارة  مدير  اليبهوين  نا�سر  املهند�س  العميد 
امل�ساريع اجلارية يف  اطلع على  ..حيث  االإدارة  نائب مدير  الزعابي  حممد 
اإطار خطة التطوير والتحديث امل�ستمر واال�ستفادة من التطور التقني يف 
التحول لالأنظمة الذكية واجلهود املبذولة يف اإيجاد و�سائل مبتكرة للتكيف 
املراجعني مبا يحقق تطلعات  ال�سرطي ويف خدمة  املجال  املتغريات يف  مع 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي باأن تكون �سمن اأف�سل املوؤ�س�سات ال�سرطية. 
وخالل زيارة معاليه ملديرية املرو والدوريات يف �سرطة اأبوظبي لتفقد �سري 
العمل يف مركز خدمة املتعاملني اطلع من العميد اأحمد ال�سحي نائب مدير 
املديرية ومدراء االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام على املعامالت املقدمة واجلهات 
االأخرى التي تقدم خدماتها من خالل املركز يف مكان واحد ووقف معاليه 

على اإجناز معامالت املراجعني باأقل وقت وجهد. 
ووجه معاليه بتقدمي خدمات عالية اجلودة مبا يحقق ال�سعادة للمتعاملني 
املعامالت وتقدمي  اإجن��از  �سرعة  اآليات  العاملني حول  وتبادل احلديث مع 
اخلدمات وا�ستف�سر من املتعاملني عن مدى ر�ساهم عن م�ستوى اخلدمات 
املقدمة اإليهم وحثهم على ا�ستخدام تطبيق خدمات �سرطة ابوظبي الذكية 
على هواتفهم. ودعا الرميثي خالل لقائه ال�سباط واالأفراد يف املديرية اإىل 
التميز يف اأداء املهام املوكلة اإليهم وفقا الأف�سل املمار�سات واملعايري واملحافظة 

على معايري اجلودة والعمل با�ستمرار لالرتقاء باأدائهم يف اإطار املجموعة.
واأكد الرميثي حر�س �سرطة اأبوظبي على تطوير الكوادر الب�سرية املواطنة 
خالل  من  والعمل  التدريبية  واالأول��وي��ات  االحتياجات  حتديد  خ��الل  من 
املهام  جميع  لتنفيذ  الب�سرية  ال��ك��وادر  الإع���داد  متطورة  تدريبية  منظومة 
مهنية  اأك��رث  لت�سبح  املواطنة  الب�سرية  امل��وارد  كفاءة  ورف��ع  اإليهم  املوكولة 
القدرة والكفاءة للتعامل مع  واحرتافية للعمل يف كل املجاالت مبا يحقق 
اأبوظبي  �سرطة  خدمات  تطبيق  اأن  بالذكر  جدير  امل�ستقبلية.  التحديات 
 ”App Store“ و ”Play Store“ على الهاتف من خالل متجري
ب�سكل  تقدميها  ويتم  والرتخي�س  املرورية  اخلدمات  من  العديد  يت�سمن 
املطلوبة  بال�سرعة  املعلومة  اإىل  الو�سول  امل�ستخدمني  على  ي�سهل  مب�سط 
واإجناز معامالتهم ب�سكل مب�سط و�سريع من خالل ا�ستخدامه ومبنظومة 
موحدة لكل خدمة من اخلدمات التي يقدمها التطبيق ملتعامليه بكل ي�سر 
و�سهولة وفق اأف�سل املمار�سات خلدمة املتعاملني مبا يحقق اأعلى معدالت 

الر�سا لديهم.

•• العني- وام :

اأو�سى امل�ساركون يف جمل�س وزارة الداخلية الذي اأقيم فى العني حتت عنوان 
“ثقافة الت�سامح” بن�سر وتعزيز ثقافة الت�سامح بني خمتلف فئات املجتمع، 

واإدراجها يف املناهج الدرا�سية لغر�س مفاهيمها واأ�س�سها يف الن�سء.
وطالب امل�ساركون يف املجل�س الذي ياأتي �سمن جمال�س التوعية التي ينظمها 
باالإدارة  االأمني،  االإع��الم  اإدارة  مع  بالتعاون  القانون،  اح��رتام  ثقافة  مكتب 
التكنولوجي  التطور  با�ستثمار  الداخلية،  ب���وزارة  االأم��ن��ي  لالإ�سناد  العامة 
لدولة  الرائد  ال��دور  وتناولوا  املجتمع.  يف  الت�سامح  ثقافة  وتعزيز  ن�سر  يف 
والتي  املجتمعات،  ب��ني  الت�سامح  ثقافة  ن�سر  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ق��واع��ده��ا  اأر���س��ى 
ثراه”، وتطرقوا اإىل حماور من بينها تعريف م�سطلحي الثقافة والت�سامح، 
واأ�س�س ومظاهر الت�سامح يف دولة االإمارات، وكيفية تعزيز ثقافة الت�سامح يف 
املجتمع. واأ�سار امل�ساركون يف املجل�س الذى ا�ست�سافه بخيت �سويدان النعيمي 
مبدينة العني اإىل جهود الدولة يف تعزيز ثقافة الت�سامح، ومبادراتها يف هذا 
ال�ساأن ومن بينها االعالن عن اإن�ساء املعهد الدويل للت�سامح وجائزة حممد 
بن را�سد للت�سامح، لدعم االإنتاجات الفكرية والّثقافية واالإعالمية، واإطالق 
جمموعة من الدرا�سات االجتماعية، ودعم الباحثني العرب، واملتخ�س�سني 
والعامليني يف جمال الت�سامح، والعمل من اأجل توفري ح�سانة فكرية لل�سباب 

العربي، و�سناعة قيادات عربية �سابة تر�سخ الت�سامح فكراً وقيماً و�سلوكاً.
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اجتماع تقييم اأداء االإدارة العامة للمرور بدبي ي�ستعر�ض اإح�سائيات العام املا�سي
•• دبي-وام:

تراأ�سه  الذي  بدبي  للمرور  العامة  االإدارة  اأداء  تقييم  اجتماع  ا�ستعر�س 
اللواء املهند�س حممد �سيف الزفني م�ساعد القائد العام ل�سوؤون العمليات 

اإح�سائيات احلوادث واملخالفات املرورية خالل العام املا�سي.
وا�ستمع �سعادة اللواء الزفني واحل�سور يف بداية االجتماع اإىل �سرح عن 
ال�سبط  تقنيات  واإح�سائيات  املرورية  واملخالفات  احل��وادث  اإح�سائيات 
والفعاليات املرورية ومعدالت احلوادث اخلطرة واأوقات واأماكن وقوعها 
مقارنة مبعدالت عدد ال�سكان من خالل عر�س اإح�سائي بعدد الوفيات 
التي و�سلت اإىل 198 حالة وفاة خالل العام املا�سي مقابل 166 خالل 
العام  يف  ب�سيطة  ا�سابة   36 و  ال��ف  ت�سجيل  مت  و  منها   2015 ال��ع��ام 
ونحو   2015 العام  خالل  ب�سيطة  اإ�سابة   274 و  الف  مقابل  املا�سي 

787 ا�سابة متو�سطة خالل العام املا�سي مقابل 718 اإ�سابة متو�سطة 
مقابل  املا�سي  العام  خالل  بليغة  ا�سابة  و166   2015 العام  خالل 

خالل العام 2015. بليغة  اإ�سابة   195
كما اطلع اللواء الزفني على تفا�سيل عن اأخطر 5 �سوارع يف اإمارة دبي 
ال��ذي �سهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  �سارع  الوفيات وه��ي  �سهدت ح��وادث 
خالل العام املا�سي مقابل 15 حادث وفاة خالل العام  وفاة  حالة   33
2015م ويليه �سارع االمارات 29 حادث وفاة خالل العام املا�سي و23 
�سارع  بينما �سهد   2015 العام  �سارع االم��ارات خالل  ح��ادث وف��اة على 
16 حادث وفاة  11 حادث وفاة خالل العام املا�سي مقابل  ال�سيخ زايد 
وف��اة خالل  9 ح��وادث  �سارع اخليل  �سهد  2015 يف حني  العام  خ��الل 
العني  دبي  و�سارع   2015 العام  خالل  نف�سه  العدد  هو  و  املا�سي  العام 
وفاة خالل العام املا�سي مقابل 10 حوادث وفاة خالل العام  حوادث   8

.2015
واطلع �سعادته واحل�سور على اإح�سائية حملة �سبط القيادة العدوانية 
األفا و119 مركبة خمالفة خالل العام   147 اأ�سفرت عن �سبط  التي 
العام  خ��الل  خمالفة  مركبة  و941  األ��ف��اً   158 �سبط  مقابل  املا�سي 
االأماكن غري املخ�س�سة  من  امل�ساة  عبور  امل�ساة  �سبط  وحملة   2015
للعبوراأ�سفرت عن خمالفة 70 األفاً و147 �سخ�سا خالل العام املا�سي 
مقابل 64 األفاً و620 �سخ�سا خالل العام 2015 وحملة �سبط حافلة 
للنقل اجلماعي اأ�سفرت عن �سبط 56 األفاً و416 حافلة خمالفة خالل 
العام املا�سي مقابل 20 األفاً و959 حافلة خمالفة خالل العام 2015. 
وامر م�ساعد القائد العام ل�سوؤون العمليات بت�سكيل فريق عمل لدرا�سة 
العام  خ��الل  �سخ�سا   48 وف��اة  اىل  ادت  التي  الده�س  ح���وادث  وحتليل 
املا�سي مقابل 32 �سخ�سا خالل العام 2015 اإ�سافة اىل درا�سة اأ�سباب 

ارتفاع حوادث الوفاة على الطرق اخلارجية.
على  والرتكيز  الطرق  على  االأمنية  الرقابة  ت�سديد  اأهمية  على  واك��د 
خمالفة  ومنها  ال�سائقون  يرتكبها  التي  اخلطرة  املخالفات  عدد  تفادي 
االنحراف املفاجئ وخمالفة عدم تقدير م�ستعملي الطريق وعدم ترك 
ال�سرعة  وخمالفة  الطريق  و�سط  يف  ال��وق��وف  وخمالفة  كافية  م�سافة 
االإلزامي وخمالفة جتاوز  ال�سري  االلتزام بخط  الزائدة وخمالفة عدم 
االإ�سارة ال�سوئية احلمراء ودخول ال�سارع قبل التاأكد من خلوه.. ووجه 
ن�سر  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  التوعوية  واحل��م��الت  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  بتنفيذ 
الثقافة املرورية يف املجتمع . كما اطلع �سعادة اللواء الزفني واحل�سور 
74 دورة وور�سة  على االح�سائيات اخلا�سة باملعهد املروري الذي نظم 
عمل خالل العام املا�سي ا�ستفاد منها 1083 منت�سباَ مقارنة ب� 62 دورة 

م�ساركاً.  1073 منها  ا�ستفاد  وور�سة عمل خالل العام 2015 

�سلطان بن زايد: على االإعالم املحلي االهتمام بالرتاث وتخ�سي�ض م�ساحات اأو�سع له
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
رئي�س نادي تراث االمارات اأن لالعالم دور مهم يف تعريف اجليل اجلديد 

برتاث اآبائه واجداده .
وقال اإن االعالم ال�سادق ي�سكل مراآة للوطن وح�سارته وهويته وهو �سريك 
اإىل  املحلية  املجتمع ودعا و�سائل االع��الم  بناء �سخ�سية وثقافة  حقيقي يف 

تخ�سي�س م�ساحات جيدة واو�سع من  براجمها لثقافة الرتاث.
�سلطان  بن  ه��زاع  الدكتور  ال�سيخ  بح�سور  �سموه  اإ�ستقبال  ذلك خالل  جاء 
متيم  بن  علي  الدكتور  �سعادة  �سم  كبري  اإعالمي  لوفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
مدير عام اأبوظبي لالعالم وعدد من مديري القنوات التلفزيونية التابعة 
الأبوظبي لالعالم وعدد من اإالعالميني من قنوات بينونة والواحة واإم بي 
�سي. واأ�سار �سموه يف �سياق حديثه مع الوفد االعالمي اإىل االعالم  باأطيافه 

املختلفة ودوره يف �سناعة احلدث ولي�س جمرد ناقل له.
وقيمه  االم����ارات  جمتمع  بثقافة  االه��ت��م��ام  املحلي  االع���الم  على  اإن  وق���ال 
مادة  ت��ق��دمي  م�سوؤولية  عليه  اأن  كما  واالع���ت���دال  الت�سامح  يف  احل�����س��اري��ة 
معرفية تثقيفية �سهلة ومب�سطة وم�سوقة للمجتمع خمتتما بقوله : عليكم 
و�سادقة  اأمينة  ب�سورة  ونقلها  هادفة  وطنية  ثقافية  ور�سالة  وطني  واجب 
و�سل�سة مبهنية عالية.. و �سنقدم لكم كل دعم حتتاجونه لتحقيق ر�سالتكم 
النبيلة موجها �سكره لهم على اأدائهم لر�سالتهم الوطنية وقال لكننا نرغب 

باملزيد .
من جانبهم عرب االعالميون عن �سكرهم وتقديرهم لدعوة �سموه واإ�ستقباله 
لهم  بحفاوة واأو�سحوا انهم اإ�ستمعوا اإىل توجيهات �سموه وحديثه ال�سامل 
التوجيهات  �سيعملون على حتقيق هذه  اأنهم  موؤكدين  االعالمي  ال�ساأن  يف 
مفهوم  ويعزز  املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة  ث  ت��را  يخدم  مبا  ال�سديدة 
االنتماء الوطني لدى جيل امل�ستقبل واإختتموا باال�سادة مبهرجان �سلطان 
بن زايد الرتاثي باإعتباره حدثا  تراثيا نوعيا وي�سكل جامعة معرفية ينهل 

منها الباحثون وع�ساق الرتاث.
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  وك��ان 
الدولة رئي�س نادي تراث االمارات قد �سهد �سباح اليوم فعاليات ومناف�سات 
اليوم الثامن ملهرجان �سموه الرتاثي احلادي ع�سر الذي ينظمه نادي تراث 
االمارات ومركز �سلطان بن زايد للثقافة واالعالم حتى م�ساء ال�سبت املقبل 
االأ�سايل  االب��ل  جمال  م�سابقة  مناف�سات  على  الفعاليات  برنامج  وا�ستمل 
املزاينة لفئة اإيذاع بكار �سمن اأربعة اأ�سواط هي : الذهبي املفتوح و اجلماعة 
اإ�ستمل الربنامج على م�سابقة  .. كما  التالد  الف�سي و اجلماعة الذهبي و 
فنية  بفقرات  املهرجان  ن�ساطات جمل�س �سيوف  وتوا�سل  املحالب احلالب 
وفلكلورية وتراثية ون�ساطات ال�سوق ال�سعبية من م�سابقات ثقافية وتراثية 

جماهريية وعرو�س فنية لفرق الفنون ال�سعبية .
وتفقد �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان يف �ساعة مبكرة من �سباح اليوم 
مرافق وفعاليات املهرجان ي�سويحان التي ت�ستمل على اأكرث من 60 فعالية 
ما بني ن�ساطات تراثية وثقافية وجمتمعية وفنية وريا�سية متنوعة تهدف 
مبجملها اإىل املحافظة على تقاليد ريا�سة الهجن واإحياء ما كان يرافقها 
هذا  بجماليات  اجلديد  اجليل  تعريف  لغايات  واإن�سانية  تراثية  اأج��واء  من 
تر�سيخ مفهوم  م�سروع  يخدم  االأجيال مبا  وتوا�سله عرب  ال�سعبي  امل��وروث 
الهوية الوطنية وركائز املواطنة الفاعلة من خالل روح العمل كفريق واحد . 
وا�ستهل �سموه جولته ال�سباحية التفقدية املعتادة بزيارة اإىل مقر “احلظرية 
“ حيث اإلتقى بعدد من كبار مالك ومربي االبل يف االمارات ودول جمل�س 
وال�سعراء  واملواطنني  �سويحان  التعاون اخلليجية وعدد من وجهاء مدينة 

اليوم .. وحر�س  مطمئنا منهم عن �سري االع��دادات والرتتيبات لن�ساطات 
بلفتة  �سعادتهم  اأب��دوا  اأح��وال اجلميع حيث  ال�سوؤال عن  �سموه كعادته على 
�سموه الكرميه وحر�سه على االطمئنان عليهم موؤكدين له عمق فرحتهم 

بلقائه وال�سالم عليه واجللو�س معه.
وتوج �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان بح�سور ال�سيخ الدكتور هزاع بن 
�سلطان بن زايد اآل نهيان الفائزين باملراكز الع�سرة االأوىل لل�سوط الذهبي 
ال�سوط  نامو�س  واإنتزعت  ال�سباحية  للفرتة  ثنايا  بكار  اإي��ذاع  لفئة  املفتوح 
املركز  وج��اءت يف  نهيان  اآل  �سيف  بن  بن خليفة  �سيف  لل�سيخ  املطية مي�سم 
الثاين خود لل�سيخ حممد بن خليفة بن �سيف اآل نهيان وحلت باملركز الثالث 
اأحمد املنهايل ونالت املركز الرابع مذيار العرب  النوه  اإعمار ل�سليم بخيت 
لعمر عو�س عبد اهلل بن قا�سم العامري وجاءت خام�سة �سرط  حلمد كرامة 
بن قا�سم العامري و�ساد�سة املرقاب لل�سيخ جرب بن �سعود عبد اهلل حممد 
جرب اآل ثاين و�سابعة بينه لل�سيخ فهد عبد العزيز حمد اآل عبد اهلل اآل ثاين 
وثامنة اليم�سا لل�سيخ الدكتور خالد بن �سلطان بن زايد اآل نهيان وتا�سعة 
وعد لل�سيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان وعا�سرة �سمحة لغالب �سلطان 

غالب را�سد املن�سوري.
الف�سي  اجلماعة  ل�سوط  االأوىل  الع�سرة  باملراكز  الفائزين  �سموه  توج  كما 
اإيذاع بكار/ وح�سدت نامو�س ال�سوط املطية جمايل اخلليج ملن�سور  / فئة 
علي  �سامل  لعبيد  �سواهني  وثانية  ال��ب��ادي  ال�سقيعة  خمي�س  ب��ن  �سيف  ب��ن 
هالل املن�سوري وثالثة هيبة لعبد اهلل مبخوت غامن را�سد املنهايل ورابعة 
امل�سك ل�سامل مطر حمد عنودة العامري وخام�سة بينونة ملحمد بن عاي�س 
القحطاين و�ساد�سة �سرط ل�سلم بن �سقر املن�سوري و�سابعة �سدمة لغامن 
اأحمد غامن  �سلطان  ملبارك  العا�سمة  وثامنة  املنهايل  نا�سر  نا�سر من�سور 
املنهايل وتا�سعة ال�سعريية لرا�سد علي بالن�س املن�سوري وعا�سرة من�سورة 

مل�سفر حممد عاي�س القحطاين.
وتوج �سموه الفائزين باملراكز الع�سرة االأوىل ل�سوط اجلماعة الذهبي وقد 
املن�سوري    �سقر  بن  �سامل  ملالكها  ت�سريف  املطية  ال�سوط  نامو�س  خطفت 
وجاءت يف املركز الثاين ذوق لعي�سة بن �سنيه املنهايل وثالثة فزعة ملحمد 
بن عاي�س القحطاين ورابعة ق�سطرة ل�سلطان بن علي بن هياي املن�سوري 
وخام�سة ال�ساهينية ملحمد بن عاي�س القحطاين و�ساد�سة ثقة ل�سامل حمد 
�سندية املن�سوري و�سابعة اأفعال حلمد خلفان املعويل �سلطنة عمان وثامنة 
ميا�سة ملحمد كرامة بخيت العامري وتا�سعة الذاهن لعمر عو�س بن قا�سم 

العامري وعا�سرة قمة ملبارك �سامل املنهايل .
وح�سدت  التالد  ل�سوط  االأوىل  الع�سرة  باملراكز  الفائزين  �سموه  ت��وج  كما 
وثانية  املن�سوري  حمدان  ملحمد  اأ�سيل  املطية  وال�سيارة  والو�ساح  النامو�س 
قطر  الهاجري  اإب��داح  حلمد  ال�سحانية  وثالثة  املن�سوري  غ��امن  لنا�سر  بو 
ورابعة الغزيل حلمد جابرحممد عمري املن�سوري وخام�سة الطيارة الأحمد 
�سيف  حمدان  �ساري  الأحمد  و�سايف  و�ساد�سة  املن�سوري  عيد  بن  اهلل  عبد 
ظن  وثامنة  اللمن�سوري  بالن�س  علي  لرا�سد  �سرابة   و�سابعة  املن�سوري 
خل�سمان �سعيد حمود البادي النعيمي وتا�سعة الغريبة لرا�سد علي بالن�س 

املن�سوري وعا�سرة �سرابة ملحمد �سعيد �سامل بالقطري اخليلي .
كما توج �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان راعي املهرجان الفائزين يف 
الناقة  وح�سلت   .. اخلواوير  واملجاهيم  املجاهيم  ل�سوط  املحالب  م�سابقة 
�سوط  يف  االأول  امل��رك��ز  على  املنهايل  �سامل  ع��ب��داهلل  �سالح  ملالكها  ال��ق��ع��ودة 
اأيام  ثالثة  م��دى  على  حليب  من  كيلوجرام   65.310 باإنتاج  املجاهيم 
وفازت ب�سيارة فاخرة فيما حلت الناقة مكحولة ملالكها مبارك �سعيد بخيت 
 61.460 باإنتاج  املجاهيم اخلواوير  �سوط  االأول يف  املركز  الرا�سدي على 
/ كيلوجرام من احلليب وفازت ب�سيارة فاخرة وبلغ عدد املطايا امل�ساركة يف 

امل�سابقة 286  مطية يف خم�سة ا�سوط متثل جميع فئات االبل يف اخلليج .
املهرجان  فعاليات  اإن��ط��الق  مع  ب��داأت  قد  احل��الب  املحالب  م�سابقة  وكانت 
اأ�سواطها  وتختتم  اخل��واوي��ر  املحليات  و���س��وط  االأ���س��اي��ل  املحليات  ب�سوط 
الذي  احلليب  كمية  وتعترب  االأب��ل  اأن��واع  جلميع  املفتوح  بال�سوط  اخلم�سة 
االأوىل   الع�سرة  املراكز  الذي يحدد  املعيار  اأي��ام هو  اأربعة  النوق خالل  تدره 

يف كل �سوط .
واكد �سيف بن حممد املزروعي امل�سارك يف ا�سوط املحليات اال�سايل و�سوط 
اخلواوير املحليات ان امل�سابقة ت�سجع مالك االبل على املحافظة على ما �سار 
عليه ابائنا واجدادنا . .م�سيفا ان در احلليب من ا�سل الناقة وكل ناقة لها 

م�ستوى ولها طاقة انتاجية معينة ويجب اطعامها والعناية بها .
وااللتزام  االأداء  الفائزين على ح�سن  �سموه  التتويج هناأ  وعقب ختام حفل 
ب�سروط وموا�سفات املهرجان.. واأكد �سموه خالل التتويج حر�سه ال�سديد 
ع��ل��ى ت��وف��ري جميع و���س��ائ��ل ال��دع��م وااله��ت��م��ام ل��ك��اف��ة امل�����س��ارك��ني لالرتقاء 
ب��ري��ا���س��ة ال��ه��ج��ن وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى تقاليدها وم��ف��ردات��ه��ا ك��م��ا ك��ان��ت لدى 
االأجيال موؤكدا لهم  االآب��اء واالج��داد والعمل عىىل توا�سلها عرب  جمتمع 
اأن النجاح الباهر الذي حتقق للمزاينات كان بف�سل م�ساهمتهم وح�سورهم 
وحما�ستهم لالحتفاء باالبل وريا�ساتها التي �ستلقى منا الدعم الالحمدود 

على الدوام .
يف  امل�ساركني  من  ع��دد  اأب��دى  اليوم  مزاينات  اأ���س��واط  اإختتام  هام�س  وعلى 
واإعتزازهم  ت��ق��دي��ره��م  متقدمة  م��راك��ز  ح��ق��ق��وا  مم��ن  امل��ه��رج��ان  م��زاي��ن��ات 
بامل�ساركة يف هذا احلدث الرتاثي الكبري �سواء على م�ستوى زخم الفعاليات 

واجلوائز اأو على م�ستوى امل�ساركة واحل�سور اجلماهريي.
الدعم  اأن��واع  كافة  تقدمي  على  للمهرجان  املنظمة  العليا  اللجنة  وحر�ست 
امل�ستلزمات  جميع  بتوفري  قامت  حيث  �سواء  حد  على  وال��زوار  للم�ساركني 
فر�س  حتقيق  بغر�س  يلزم  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي  واإبلهم  للم�ساركني  اخلدمية 
والنزاهة  اخل��ربة  ذوي  من  املحكمني  واختيار  للجميع  الفوز  يف  مت�ساوية 
�ساأنها  من  التي  االج���راءات  لكافة  احلثيثة  متابعتها  جانب  اإىل  املعروفني 
اإخراج احلدث ب�سورة تليق مبكانة ريا�سة الهجن يف الدولة .. اأما امل�ساركون 
بامل�ساركة وح�سد  امل��الك   ل�سغار  الفر�سة  اأتاحت  املناف�سات  اأن  اأك��دوا  فقد 
ال�سيخ  ل�سمو  اليومي  باحل�سور  ت��ع��ززت  �سعبية  اإحتفالية  و�سط  اجل��وائ��ز 
اآل نهيان  راعي املهرجان واأ�سادوا بجمال وح�سن التنظيم  �سلطان بن زايد 
على  واحل��ف��اظ  ال���رتاث  بدعم  احلكيمة  القيادة  اإهتمام  م��دى  عك�س  ال��ذي 
العادات والتقاليد االأ�سيلة ل�سعب االمارات موؤكدين اأن مزاينة املهرجان لبت 
جميع رغباتهم وحتقيق مراكز ونتائج متميزة تتوازى مع حجم طموحاتهم 
اأن ا�سبح  الذي يتمتع ب�سمعة دولية طيبة بعد  املهرجان  وثقتهم مب�ستوى 
اأهم من�سة لن�سر املوروث ال�سعبي ب�سورة معا�سرة م�سابقات وجوائز قيمة 

مقدمة من ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى.
ونظم ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى م�سابقات ر�سد لها جوائز 
اأ�سئلة  جمموعة  وت�سمنت  ال�سعبية  ال�����س��وق  ب��رن��ام��ج  �سمن  وذل���ك  قيمة 
امل�سابقات حول اأن��واع احلبارى وال��دور ال��ذي ت�سطلع به دول��ة االإم��ارات يف 
على  للحفاظ  ال��دويل  ال�سندوق  مقر  يقع  حيث  عليها  واحلفاظ  حمايتها 
احلبارى يف اأبوظبي كما اأقامت االإمارات عدة مراكز للحفاظ على احلبارى 
اإىل  لونها  التي مييل  االآ�سيوية  احلبارى  الإكثار  كازاخ�ستان  منها مركز يف 
االأ�سفر الرملي ومركز ثان يف املغرب الإكثار احلبارى االأفريقية ذات اللون 

املائل اإىل ال�سواد.
العامة  وال��ع��الق��ات  االت�����س��ال  ق�سم  رئي�س  ال�سام�سي  م��ب��ارك  علي  واو���س��ح 
باالإنابة اإن املنا�سبة التي حدت بهم لتنظيم امل�سابقة هي االحتفال بيوم البيئة 
الوطني والذي تقام دورته اجلديدة 2017 - 2019 حتت �سعار “االإنتاج 

واال�ستهالك امل�ستدامان” برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ان اختيار مهرجان  الدولة حفظه اهلل  ..م�سيفا  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 
�سلطان بن زايد الرتاثي لالحتفال جاء ب�سبب جناح و�سمعة املهرجان وكرثة 
زواره الذين يتنوعون بني املواطنني والعرب واالأجانب ما مينحهم فر�سا  
ن�سر  اإىل  تهدف  امل�سابقة  لكون  وخملوقاتها،  بالبيئة  للتوعية  اأكرب  �سانحة 
ال�سام�سي  و�سكر  عليها..  واملحافظة  واأهميتها  باحلبارى  املتعلقة  الثقافة 
الدولة  ال�سمو رئي�س  اآل نهيان ممثل �ساحب  ال�سيخ �سلطان بن زايد  �سمو 
رئي�س نادي تراث االإمارات راعي املهرجان واللجنة املنظمة للمهرجان على 
اأفكار  لديهم  اأن  وق��ال  ال��ع��ام،  ه��ذا  فعاليات  يف  للم�ساركة  الفر�سة  منحهم 

مل�ساركة اأو�سع يف املهرجان املقبل.
وفود  وتلميذة  تلميذ   300 نحو  ب��زي��ارة  ال��ي��وم  ال�سعبية  ال�سوق  وحظيت 
ال�سارية  5 مدار�س هي : الزالقة و الرحبة للبنات و الهري و  طالبية من 
و اإطلعوا على كافة برامج ون�ساطات ال�سوق و�ساركوا يف جانب من برنامج 
امل�سابقات الثقافية والرتاثية املخ�س�سة للجمهور وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار 
التعليمية  اأبوظبي  بالتن�سيق مع منطقة  املنظمة  العليا  اللجنة  مبادرة من 
تراث  على  اجلديد  اجليل  الط��الع  ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  املدار�س  وعديد 

االآباء واالأجداد .
وتوا�سلت ن�ساطات ال�سوق ال�سعبية اليوم بنجاح الفت حيث ا�ستقبلت �سباحا 
عددا كبريا من املواطنني ومن الوفود الطالبية اإىل جانب عدد من ال�سياح 
الذين انتظروا انطالق املهرجان واختاروا زيارة فعالياته وكذلك عدد من 
الزوار الذين قدموا من دول املنطقة اإىل جانب الوفود ال�سياحية التي غدت 
�سويحان حمطة اأ�سا�سية �سمن برامج زيارتهم لالإمارات املتزامنة مع فرتة 

انعقاد املهرجان.
واأ�ساد اجلميع باملهرجان بعامة وبال�سوق ال�سعبية بخا�سة واأبدوا اإعجابهم 
مب��ا حت��وي��ه ال�����س��وق ال�سعبية م��ن ���س��ور ت���وؤرخ للكثري م��ن ت��اري��خ االإم����ارات 
التي  زاف���ني  ج��و  الربيطانية  ف��ال��زائ��رة  انتباههم  لفتت  تراثية  وم��ف��ردات 
احتوته  مبا  انبهارها  عن  ع��ربت  ال�سبعينيات  بداية  يف  االإم���ارات  يف  عا�ست 
وعاداتهم  االإم����ارات  اأه���ل  ح��ي��اة  ع��ن  �ساملة  تفا�سيل  م��ن  ال�سعبية  ال�سوق 
وتقاليدهم، حيث تنوعت اأجنحة ال�سوق ودكاكينه مبا تعر�سه من منتجات 
والكثري من  �سعبية  واأك��الت  وتقليدية  فلكلورية  تقليدية، ومالب�س  يدوية 
�سنوف الهدايا التي ت�سبعت باملعاين الرتاثية والدالالت التاريخية واأعربت 
عن �سكرها وتقديرها ل�سمو راعي املهرجان على اهتمامه الكبري بالرتاث 
االإماراتي وحر�سه على اإبراز تاريخ واأ�سالة االإمارات مبا يعزز ويربز الهوية 

الوطنية .
وت�سكل ال�سوق ال�سعبية واحدة من اأهم مرافق املهرجان اجلاذبة فقد امتدت 
دكاكينها التي جاوزت ال�سبعني دكانا على م�ساحات وا�سعة من اأركان اخليمة 
زائر  يحتاجها  التي  االأرك��ان  من  العديد  على  ا�ستملت  بحيث  ظللتها  التي 

ال�سوق ال�سعبية من عنا�سر ترفيهية وتثقيفية ملختلف اأفراد االأ�سرة.
ال�سوق  اأن  ال�سعبية  ال�����س��وق  جلنة  رئي�س  الرميثي  مر�سد  اأح��م��د  واأو���س��ح 
حيث  البحرية  البيئة  رك��ن  وعلى  ال��رب  اأه��ل  حياة  من  بع�س  على  ا�ستملت 
�سباك ال�سيد واأدوات الغو�س على اللوؤلوؤ وطريقة �سناعة املراكب الرتاثية 
ال��رتاث وكذلك  وب��رثاء  املا�سي  الزاخرة بعبق  واملتاحف واملعار�س اخلا�سة 
االمارات  ت��راث  ن��ادي  اأ�سدرها  التي  الرتاثية  الكتب  من  كبرية  جمموعة 
ل�سيوف  لتقدم  الرتاثية  واخليام  ال�سعر  وبيوت  ال�سعبي  املقهى  جانب  اإىل 
املهرجان وزواره واجبات ال�سيافة التي تعك�س الكرم االماراتي املعهود من 
القهوة العربية واالأكالت ال�سعبية املتنوعة اإذ حر�ست جلنة ال�سوق ال�سعبي 
يف املهرجان على اأن توفر للزوار فر�س تذوق بع�س االأكالت ال�سعبية طازجة 

بعد حت�سريها ب�سكل حي اأمامهم.

�سمن م�ساركتها يف تعزيز الوعي ال�سحي والوقائي

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فعالية �سحية توعوية حول �سرطان عنق الرحم بالتعاون مع م�ست�سفى النور
•• اأبوظبي -الفجر

�سمن اإطار التفاعل مع اليوم العاملي ل�سرطان عنق الرحم 
م�ست�سفى  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت   ،
من  الوقاية  حول  �ساملة  توعوية  �سحية  فعالية  النور 
���س��رط��ان ع��ن��ق ال��رح��م وذل���ك ع��ل��ى ���س��اط��ئ ال�����س��ي��دات يف 
الطبية  الن�سائح  تقدمي  ا�ستهدفت   ، باأبوظبي  البطني 
والفحو�س املجانية اإىل ال�سيدات، وذلك تعبريا عن دعم 
التي  وال�سحية  ال�سليمة  ال�سلوكيات  لتكري�س  البلدية 

تعود على الفرد واملجتمع بال�سحة. 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  وم�����س��ان��دة  دع����م  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
روؤية  اإط���ار  �سمن  ي��اأت��ي  ال��رح��م  عنق  ل�سرطان  العاملي 
اأبوظبي  مدينة  وبلدية  والنقل  البلدية  ال�سوؤون  دائ��رة 
لدى  ال�سحي  الوعي  م�ستوى  لرفع  امل�ستمر  و�سعيهما 
على  وت��اأك��ي��دا   ، ال�سيدات  �سمنهم  وم��ن  املجتمع  اأف���راد 
وال�سراكة  والتفاعل  املجتمع  جت��اه  واالل��ت��زام  املنهجية 
 ، �سليمة  �سحية  قيم  لرت�سيخ  ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع 
من  ب��احل��د  الكفيل  ال�سحي  التثقيف  على  والتحفيز 
طرق  ال�سيدات  وتعليم   ، الع�سال  املر�س  ه��ذا  اإ�سابات 
مواجهته بالو�سائل العلمية واالإجراءات الوقائية املتبعة 
يف مثل هذه االإ�سابات ، وكذلك تر�سيخ مفاهيم �سحية 

ج��دي��دة وع�����س��ري��ة الأ���س��ل��وب ومن���ط احل��ي��اة م��ن خالل 
حتقيق التوازن ال�سحي الذي ينعك�س اإيجابا على �سحة 
اأ�سهم  ال��ت��ي  الفعالية  اأن  البلدية  واأ���س��اف��ت   . االإن�����س��ان 
م�ست�سفى النور بدعمها وتقدمي اخلدمات الطبية فيها 

لل�سيدات  اإجراء فحو�سات طبية جمانية  ا�ستملت على 
توعوية  حم��ا���س��رات  تنظيم  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ت�سمنت  ك��م��ا   ،
واإر����س���ادي���ة ع���ن م��ر���س ���س��رط��ان ع��ن��ق ال���رح���م واآليات 
للح�سول  الو�سائل  واأف�سل   ، منه  والوقاية   ، مواجهته 

على حياة �سحية �سليمة لل�سيدات .
املرافق  ا�ستثمار  يف  ا���س��ت��م��راراه��ا  اإىل  البلدية  ون��وه��ت 
الرتفيهية بفعاليات هادفة وجادة تعود باخلري والنفع 
تفعيل  اإىل  الهادف  لنهجها  تاأكيدا  املجتمع  اأف��راد  على 
الوعي  ون�سر   ، املجتمعية  امل�سوؤولية  وتعزيز قيم  دوره��ا 
ال�سركاء  مع  اخلارجية   ال�سراكات  وتوطيد   ، ال�سحي 
الفعاليات  يف  والتنويع  املجال،  هذا  يف  اال�سرتاتيجيني 
املجتمع عن  ر�سا  ورف��ع م�ستوى   ، املجتمع  اإىل  املقدمة 
خدمات ومرافق البلدية من خالل امل�ساركات املجتمعية 
، وتكثيف االأن�سطة والفعاليات وور�س العمل املربجمة 
ال�سحة  وم��ع��اي��ري  مب�ستويات  االرت���ق���اء  اإىل  وال��ه��ادف��ة 

العامة بكافة جوانبها.  
على  ت��رك��ز  وقيمها  البلدية  ور���س��ال��ة  ت��وج��ه��ات  اإن  كما 
العمل  وور�����س  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����س��ط��ة  تكثيف  اأه��م��ي��ة 
ومعايري  مب�ستويات  االرت��ق��اء  اإىل  وال��ه��ادف��ة  امل��ربجم��ة 
املبادئ  لهذه  وحتقيقا  جوانبها  بكافة  العامة  ال�سحة 
ت�ستهدف  خططا  اخلارجية  ومراكزها  البلدية  و�سعت 
تغطية كافة �سرائح املجتمع يف جمال التثقيف ال�سحي 
واملهني وتر�سيخ قيم جديدة توفر قدرا كبريا من االأمن 
التزام  وال�سحة اجل�سدية وهو ما يعرب عن  وال�سالمة 

البلدية ب�سحة املجتمع وبيئته و�سالمته.

ال�سندوق الدويل للحفاظ على 
احلباري يحتفل بيوم البيئة الوطني

•• اأبوظبي-وام:

احتفل ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى بيوم البيئة الوطني من 
املقام   2016 الرتاثي  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  مهرجان  فعاليات  خ��الل 

حاليا يف مدينة �سويحان باإمارة اأبوظبي.
ونظم ال�سندوق بهذه املنا�سبة عددا من امل�سابقات لزائري املهرجان بهدف 
رفع م�ستوى الوعي باأبرز الق�سايا البيئية املتعلقة بطيور احلبارى وحلثهم 
على اأهمية املحافظة على احلياة الفطرية وتفعيل دورهم كاأفراد م�ساهمني 

يف ذلك واطالعهم على التحديات التي تواجه م�ستقبل هذا الطائر.
وت�سمنت م�ساركة ال�سندوق طرح العديد من االأ�سئلة على زائري املهرجان 
واأه����داف  ل��ه��ا  يتعر�س  ال��ت��ي  وامل��خ��اط��ر  احل��ب��ارى  ط��ائ��ر  ع��ل��ى  لتعريفهم 
اإكثار احلبارى واإعادة  ال�سندوق واالإجن��ازات التي حققها منذ تاأ�سي�سه يف 
اإطالقها يف الربية مبختلف مناطق انت�سارها كما ت�سمنت امل�ساركة توزيع 
او�سح علي مبارك  و  امل�سارك.  القيمة على اجلمهور  العديد من اجلوائز 
ال�سام�سي رئي�س ق�سم االت�سال والعالقات العامة باالإنابة يف ال�سندوق ان 
ال�سندوق من خالل م�ساركته بيوم البيئة يهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي 
بالدور  والتعريف  احلبارى  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  عن  املجتمع  لدى 
الريادي التي تقوم به دولة االإمارات واملمثلة بال�سندوق يف حماية احلبارى 
واحلياة الفطرية املرتبطة بها. و لفت اإىل اأن ال�سندوق يعمل ب�سكل م�ستمر 
على اإقامة امل�سابقات التثقيفية ملا لها من اأثر اإيجابي يف توعية اجلمهور 
امل�ستدام يف املحافظة على طائر احلبارى معرًبا عن فخر  باأهمية ال�سيد 
واالأبحاث  احلبارى  اإكثار  يف  العاملية  املتزايدمببادراته  بالوعي  ال�سندوق 

اخلا�سة بها وحماية مواطنها الطبيعية.
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•• العني-وام :

اآل  اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون   ح�سر معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
نهيان وال�سيخ زايد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان حفل اال�ستقبال الذي اأقاماه ال�سيد - عوي�سة بن �سهيل اخلييلي 
وال�سيد - حمد بن �سهيل اخلييلي مبنا�سبة زفاف اأجنالهم عبداهلل بن حمد اإىل كرمية هادف حارب بن مغري اخلييلي 
و�سهيل بن عوي�سة اإىل كرمية حمد بن �سهيل اخلييلي وجابر بن حمد اإىل كرمية مبارك بن جمعة بن مغري اخلييلي 
اخلييلي  �سهيل  بن  عوي�سة  كرمية  اإىل  حمد  بن  و�سلطان  اخلييلي  �سهيل  بن  حمد  كرمية  اإىل  عوي�سة  بن  وحمد 
ومبارك بن عوي�سة اإىل كرمية حمد بن �سهيل اخلييلي و�سعيد بن حمد اإىل كرمية حممد را�سد بن �سبت اخلييلي. 
كما ح�سر احلفل الذي اأقيم يف قاعة اخلبي�سي لالأفراح يف مدينة العني عدد من اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ وامل�سوؤولني 

وال�سفراء ووجهاء القبائل وكبار ال�سخ�سيات واأعيان البالد وجمع من املدعوين واملهنئني وزمالء العر�سان.

موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية ت�ستقبل وفدًا من معهد التعليم الطبي مبدينة خليفة الطبية
•• اأبوظبي-وام:

اطلع وفد من معهد التعليم الطبي يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية خالل 
وم�ساريع  وب��رام��ج  خ��دم��ات  على   .. االأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  اإىل  زي���ارة 
اأبوظبي كما بحث تعزيز  اإم��ارة  التي تقدمها لالأ�سرة واملجتمع يف  املوؤ�س�سة 

اآفاق التعاون امل�سرتك .
املواكبة  خدماتها  وطبيعة  املوؤ�س�سة  عمل  على  االأ���س��رة  طب  اأطباء  وتعرف 
وتبني  ال�ساملة  االجتماعية  التنمية  حتقيق  يف  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  ل��روؤي��ة 
مبادرات ترتقي باالأ�سرة وحتافظ على ا�ستقرارها ومتا�سكها و�سمان جمتمع 

قوي مرتابط واأفراد اأ�سحاء .
اال�سرتاتيجي  التخطيط  م�ست�سار  ال��ن��ي��ادي  �سعيد  حم��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
خالل  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  االأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  يف  املوؤ�س�سي  والتطوير 
اللقاء نيابة عن �سعادة مرمي حممد الرميثي مدير عام املوؤ�س�سة اإن موؤ�س�سة 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وبتوجيهات  االأ���س��ري��ة  التنمية 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  االحت��اد 

اأ�سكال وجماالت التعاون  املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة ترحب بكافة 
مع املوؤ�س�سات والهيئات التي تخدم املجتمع وتقدم الربامج واخلدمات التي 
وخدمات  مبادرات  تبني  يف  احلكومة  دور  وتعزز  االأ�سرة  م�سلحة  يف  ت�سب 
من �ساأنها االرتقاء باالأ�سرة وحتقيق متا�سكها وا�ستقرارها و�سالمة اأفرادها 

ل�سمان جمتمع واع وقوي ينعم بالرتابط والتالحم .
و�سالمة  والنه�سة  والبناء  والتطور  التنمية  اأ�سا�س  هي  االأ�سرة  اإن  واأ�ساف 
موؤ�س�سة  ت�سعى  واأ�سا�سي  حكومي  مطلب  و�سلوكيا  و�سحيا  نف�سيا  اأف��راده��ا 
تعزيزه من  اإىل  االم��ارات  اأم  �سمو  االأ�سرية ومبتابعة م�ستمرة من  التنمية 
خالل ما تطرحه من برامج وخدمات ومبادرات اجتماعية و�سحية وتوعية 
الذي  وبال�سكل  فئاتها  جميع  ومتطلبات  االأ�سرة  احتياجات  تلبي  وتدريبية 
ي�سمن �سالمتهم ويعزز ثقافتهم ال�سحية للوقاية من االأمرا�س واكت�ساب 
�سهدت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سريا   .. ال�سحة  اأهمية  ح��ول  ال��الزم��ة  امل��ع��ارف 
خالل االأعوام املا�سية العديد من االإجنازات على امل�ستوى املحلي والدويل 
اخلطة  وف��ق  ج���اءت  ال��ت��ي  وال��ربام��ج  والفعاليات  االأن�سطة  م�ستوى  وع��ل��ى 
اإىل  الرامية  اأبوظبي  حكومة  ل��روؤي��ة  وامل��واك��ب��ة  للموؤ�س�سة  اال�سرتاتيجية 

حتقيق التنمية االجتماعية امل�ستدامة وال�ساملة .
التنمية  موؤ�س�سة  وم�ساريع  برامج  عن  اللقاء  خ��الل  عر�سا  النيادي  وق��دم 
االأ�سرية وال�سركاء اال�سرتاتيجيني لتلك امل�ساريع والربامج التي حتقق اأحد 
اأهداف حكومة اأبوظبي اال�سرتاتيجية املتمثلة يف “تنمية اجتماعية ت�سمن 

حياة كرمية الأفراد املجتمع” . 
ت�ساهم  التي  وال��ربام��ج  للموؤ�س�سة  اال�سرتاتيجية  اخلارطة  ا�ستعر�س  كما 
فيها �سمن خطة اأبوظبي وروؤيتها املتمثلة يف التنمية االجتماعية امل�ستدامة 

الأ�سرة واعية وجمتمع متما�سك .
دائرة  مدير  الغفلي  علي  �سعيد  �سعادة  املوؤ�س�سة  جانب  م��ن  اللقاء  ح�سر 
دائ���رة خدمة  م��دي��رة  ال��ه��اج��ري  غ��امن  وال�سيدة ح��م��دة  امل�ساندة  اخل��دم��ات 
من  جمموعة  ج��ان��ب  اإىل  فيها  وامل�ست�سارين  اخل���رباء  م��ن  وع���دد  املجتمع 
االأطباء املتدربني واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف املعهد وعدد من املوظفني 

من الطرفني .
تنمية  دائ��رة  مدير  املزروعي  مبارك  نعمية  ال�سيدة  ا�ستعر�ست  جانبها  من 
االأ�سرة نبذة عن اخلدمات االجتماعية والربامج وامل�ساريع واالأن�سطة التي 

اأفراد االأ�سرة وقدمت عر�سا عن  تقدمها موؤ�س�سة التنمية االأ�سرية جلميع 
م�ساريع وخدمات الربامج احلكومية خلطة اإمارة اأبوظبي 2020-2016 

مت�سمنا معلومات عن اأهداف تلك الربامج وامل�ساريع واخلدمات . 
وقدمت الدكتورة منى الطنيجي نائب مدير برنامج طب االأ�سرة يف مدينة 
معهد  رئي�س  الفهيم  مها  الدكتورة  عن  نيابة  كلمة  الطبية  خليفة  ال�سيخ 
التعليم الطبي يف املدينة مديرة برنامج طب االأ�سرة اأكدت فيها اأهمية الدور 
اأج��ل حتقيق  املجتمع من  االأ�سرة وخدمة  املوؤ�س�سة يف تنمية  به  ال��ذي تقوم 

متا�سكه وا�ستقراره ورفاهيته .
م�سرية اإىل اأن الهدف من الزيارة هو تعريف اأطباء طب االأ�سرة على خدمات 
املوؤ�س�سة وطبيعتها موؤكدة اأن برنامج طب االأ�سرة يف م�ست�سفى ال�سيخ خليفة 
متميزة  نخبة  منه  تخرج  حيث  الدولة  م�ستوى  على  رياديا  برناجما  يعد 
من االأطباء الذين حازوا على مواقع مهمة يف جمال طب االأ�سرة وخدمة 

املجتمع يف الدولة .
وت�سمن برنامج الزيارة كذلك جل�سة نقا�سية مت خاللها مناق�سة جماالت 

التعاون والتن�سيق بني اجلهتني .

�سركة “�سحة” تعلن عن بدء الت�سغيل التدريجي ملركز الفالح ال�سحي

جل�سة تعريفية جلائزة االأداء احلكومي املتميز ملوظفي هيئة اأبوظبي لالإ�سكان نظمتها االأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي 

واأ�ساف  اال�ستدامة.(  على  تركز 
الزعابي  ح�سن  حممد  املهند�س 
املنا�سبة  البيئة  يوؤمن  املركز  ب��اأن 
للمر�سى وي�سمن راحتهم ويلبي 
احتياجات وتطلعات �سكان الفالح 
كافة، ف�ساًل عن تقدميه الأف�سل 
العاملية،  ال�����س��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
املرافق  ب��اأح��دث  وق��د مت جتهيزه 
توفري  ل�سمان  الطبية  وامل��ع��دات 
امل�ستوى  ذات  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
للمر�سى  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي 
وامل����راج����ع����ني ����س���ه���ول���ة اأك�������رب يف 
احل�سول على اخلدمات ال�سحية 

االأولية والتخ�س�سية. 
الدكتور عمر عبدالرحمن  وعلق 
العمليات  م����دي����ر  ال���ه���ا����س���م���ي، 
التنفيذي يف اخلدمات العالجية 
جاهداً  نعمل  ق��ائ��اًل:  اخلارجية، 

ي�سمن  من�ساآتها مبا  ثقافة عمل 
امل��ت��وائ��م��ة مع  امل��خ��رج��ات  حتقيق 
املهند�س  وق���ال  اأب��وظ��ب��ي(.  خطة 
املدير  ال���زع���اب���ي،  ح�����س��ن  حم��م��د 
العمليات  ل����دائ����رة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ت�سميم  )مت  “�سحة”،:  ب�سركة 
مركز الفالح ال�سحي ح�سب اأعلى 
 ، العاملية  وامل��وا���س��ف��ات  املقايي�س 
ح��ي��ث ت�����س��ع��ى ���س��رك��ة ���س��ح��ة من 
جتاوز  اإىل  الت�سميم  ه��ذا  خ��الل 
للمراكز  امل���ع���ه���ودة  ال��ت�����س��ام��ي��م 
اإن�ساء جممع  الطبية وذل��ك عرب 
حيوية  م�ساحات  ي�سم  متكامل 
وجاء  مم��ي��ز،  ط��اب��ع  وذات  ع��ام��ة 
اإن�����س��اء امل��رك��ز م��ث��ااًل ع��ل��ى اأف�سل 
امل�ستدام،  ال��ت�����س��م��ي��م  مم��ار���س��ات 
اأبوظبي  خطة  مع  يتوافق  ال��ذي 
التي   2030 اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

لتوفري خدمات تخ�س�سية اأخرى 
ومت��دي��د ���س��اع��ات ال��ع��م��ل خلدمة 
االأ�سابيع  خ���الل  املنطقة  اأه����ايل 
املقبلة. ويف املرحلة االأوىل، �سيقدم 
م���ن اخلدمات  امل���رك���ز جم��م��وع��ة 
ت�سمل خدمات  التي  التخ�س�سية 
االأمرا�س  وع���ي���ادة  االأ����س���رة  ط��ب 
الطفل  ���س��ح��ة  وع���ي���ادة  امل��زم��ن��ة 
ف�����رتة احلمل  اأث����ن����اء  وال���ع���ن���اي���ة 
وطب  ال�سحي  وامل�سح  والتطعيم 
وع��ي��ادة اجللدية وطب  االأط��ف��ال 
اإ�سافة  �سيتم  كما  العام.  االأ�سنان 
اأخ����رى م��ن اخلدمات  جم��م��وع��ة 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  التخ�س�سية 
وال���ت���ي ت�����س��م��ل ال���ع���ي���ون واالأن�����ف 
واأم����را�����س  واحل���ن���ج���رة  واالأذن 
القلب  واأمرا�س  وال��والدة  الن�ساء 
وع��ي��ادة ال��ت��غ��ذي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

القبي�سي  بدر  �سيف  �سعادة  وتقدم 
امل����دي����ر ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة اأب���وظ���ب���ي 
االأمانة  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  ل��الإ���س��ك��ان 
التنفيذي،  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 
برنامج  مكتب  ع��م��ل  ف��ري��ق  واإىل 
على  ل��ه��ا،  التابع  للتميز  اأب��وظ��ب��ي 

واملعايري  فيها  واجل��دي��د  وفئاتها 
اأف�سل  وف����ق  ال��ت��ق��ي��ي��م  يف  امل��ت��ب��ع��ة 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
التميز  ثقافة  تعزيز  يف  اأهميتها 
وحتقيق  االأداء  وتطوير  املوؤ�س�سي 
متطلباتها. ودع��م  اأبوظبي   خطة 

م�سرية  دعم  يف  املبذولة  جهودهم 
العمل  يف  ثقافته  وتر�سيخ  التميز 
جائزة  �سعادته،  واأك���د  احل��ك��وم��ي. 
املتميز  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي 
الإر�ساء  االأ�سا�سية  املحركات  اأح��د 
مفاهيم التميز للعمل املوؤ�س�سي يف 

•• اأبوظبي- الفجر

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأك���دت 
ال�سحية “�سحة” حر�س حكومة 
على  الر�سيدة  والقيادة  اأبوظبي 
ال�سحية  الرعاية  توفري خدمات 
للجمهور  وامل���ت���م���ي���زة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
م�ستوى  اإىل  ب���ه���ا  واالرت�������ق�������اء 
الرعاية  اأن��ظ��م��ة  اأرق����ى  ي�����س��اه��ي 
ال��دول��ي��ة. ج��اء ذل��ك يف  ال�سحية 
عن  ل��الإع��الن  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر 
ملركز  ال��ت��دري��ج��ي  الت�سغيل  ب���دء 

الفالح ال�سحي باأبوظبي. 
وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة م����رمي بطي 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل������زروع������ي، 
اخلارجية:  العالجية  للخدمات 
التدريجي  الت�سغيل  ب��دء  يعك�س 
اهتمام  ال�����س��ح��ي  ال���ف���الح  مل���رك���ز 
حكومتنا الر�سيدة بتوفري خدمات 
بالقرب  امل�ستوى  عالية  �سحية 
النمو  امل��واط��ن��ني وم��واك��ب��ة  م���ن 
اجلديدة  امل��ن��اط��ق  يف  ال�����س��ك��اين 
�سحة  �سركة  روؤي���ة  م��ع  ومتا�سياً 
الرعاية  ت���ق���دمي  يف  ال����ري����ادة  يف 
واملتميزة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
وال�سالمة  باأعلى معايري اجلودة 
الدكتورة  واأ����س���اف���ت  ال���دول���ي���ة.  
م���ن احلر�س  ان���ط���الق���ا  م�����رمي: 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  على 
خططها  وجت�سيد  اأبوظبي  خطة 
الواقع،  اأر������س  ع��ل��ى  ال��ط��م��وح��ة 
ت��رك��ز اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
حت�سني  ع��ل��ى  “�سحة”  ���س��رك��ة 
البنية التحتية للرعاية ال�سحية 
يف االإم�����ارة واإن��ع��ك��ا���س ذل���ك على 

وتقومي  االأط����ف����ال  اأ����س���ن���ان  ط���ب 
االأ�سنان  وت���رك���ي���ب���ات  االأ�����س����ن����ان 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ه���ذا  ال�سناعية. 
لتتما�سى  العمل  �ساعات  مت��دي��د 

من احتياجات �سكان املنطقة.
ال��ف��الح ال�سحي،  وي��ت��ك��ون م��رك��ز 
ال�����ذي مي��ت��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة 12 
 19 من  مربعاً،  مرتاً  األفاً و68 
غرفة ا�ست�سارة طبية و4 عيادات 
اأ�سنان باالإ�سافة اإىل غرفة للعالج 
لتخطيط  وغ����رف����ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
باملوجات  فح�س  وغ��رف��ة  القلب، 
ف���وق ال�����س��وت��ي��ة، وغ��رف��ة فح�س 
باالأ�سعة ال�سينية، وغرفة لقيا�س 
التمري�س،  وق�سم  القلب،  اإجهاد 
و�سيدلية،  ال��دم،  ل�سحب  وغ��رف 
وغ��رف ل���الإدارة. وقد مت ت�سميم 
املعايري  م����ع  ل���ي���ت���واف���ق  امل����رك����ز 
الطبية  املن�ساآت  لت�سميم  العاملية 
ومعايري اال�ستدامة البيئية التي 
واملوارد،  الطاقة  توفري  يف  ت�سهم 
وحتافظ على البيئة املحلية، كما 
االحتياجات  ل����ذوي  ���س��دي��ق  ه���و 
املركز  وق��د مت جتهيز  اخل��ا���س��ة. 
باأحدث املعدات الطبية واالأجهزة 
ال���ت�������س���خ���ي�������س���ي���ة وال����ع����الج����ي����ة 
توجهها  مع  ومتا�سياً  واملخربية. 
ن���ح���و ت����وف����ري اأج��������ود اخل����دم����ات 
�سركة  خ�س�ست  وي�سر،  ب�سهولة 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب���وظ���ب���ي 
“�سحة” الرقم 80050 حلجز 
املواعيد وللرد على اال�ستف�سارات 
امل�ست�سفيات  من  من�ساآتها  لكافة 
واملراكز �سحية والعيادات التابعة 

لها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  نظمت 
جل�سة  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  مب��وظ��ف��ي  خ��ا���س��ة 
تعريفهم  ب�����ه�����دف  ل����الإ�����س����ك����ان 
ب��������ال��������دورة اخل����ام���������س����ة جل����ائ����زة 
املتميز،  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي 
الرئي�سة،  متطلباتها  وت��و���س��ي��ح 
بدر  �سيف  ���س��ع��ادة  بح�سور  وذل���ك 
لهيئة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
اأب���وظ���ب���ي ل���الإ����س���ك���ان، وع�����دد من 
واملوظفني. التنفيذين   املديرين 
التعريفية  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
اجلديدة  ال���دورة  م�ستجدات  اأب��رز 
و خم��رج��ات ال�����دورات ال�����س��اب��ق��ة ، 
التميز  ملنظومة  تف�سيلياً  وعر�ساً 
احلكومي واأهدافها الرئي�سة التي 
و  اأبوظبي  تتمثل يف حتقيق خطة 
مراعاة متطلباتها ، والرتكيز على 
باجلائزة. االأداء  ورب���ط   ال��ن��ت��ائ��ج 
اجلوائز  هيكل  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت 

اجلهات احلكومية. 
وي������اأت������ي االإع�����������الن ع�����ن ال��������دورة 
ليثبت  املحدث  بهيكلها  اخلام�سة 
بالتوازي  ت�سري  التميز  م�سرية  اأن 
م���ع خ��ط��ة اأب���وظ���ب���ي وت�����س��اه��م يف 
منظومة  وتدعم  اأهدافها  حتقيق 
 ال��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي يف االإم��������ارة.
واأ�ساف القبي�سي اأن حماور جائزة 
املتميز  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي 
جهودنا  ت���رك���ي���ز  يف  ���س��ت�����س��اع��دن��ا 
ومواردنا على االأدوار االأ�سا�سية يف 
منظومة اخلدمات احلكومية، واإن 
م�ساركتنا يف جائزة اأبوظبي لالأداء 
منطلق  م����ن  امل��ت��م��ي��ز  احل���ك���وم���ي 
ثقافة   وتر�سيخ  بت�سجيع  االهتمام 
التميز يف االأداء املوؤ�س�سي، وحتفيز 
موظفينا على تبني مفاهيم اجلودة 
والكفاءة واالإنتاجية العالية خالل 
متا�سياً  الوظيفية،  مهامهم  اأداء 
اإىل  الهادف  التوجه احلكومي  مع 
تر�سيخ منظومة التميز يف حكومة 

اأبوظبي. 

و�سول جثمان ال�سهيد را�سد علي حممد الظهوري ملطار البطني يف اأبوظبي

حماكم دبي تطلق املرحلة االأوىل من م�سروع ا�ستخدام الغاز الطبيعي يف مركباتها

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي �سباح  اخل��ا���س يف  البطني  م��ط��ار  اإىل  و���س��ل 
ام�س جثمان ال�سهيد البطل الوكيل را�سد علي حممد 
للقوات  ت��اب��ع��ة  ع�سكرية  ط��ائ��رة  م��ن  ع��ل��ى  ال��ظ��ه��وري 

اجلوية والدفاع اجلوي.
وقد جرت على اأر�س املطار املرا�سم الع�سكرية اخلا�سة 

با�ستقبال جثمان ال�سهيد حيث كان يف اال�ستقبال عدد 
من كبار �سباط القوات امل�سلحة.

م�ساء  نعت  قد  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  وكانت 
رب��ه خالل  ج��وار  اإىل  انتقل  ال��ذي  ال�سهيد  االأول  اأم�س 
اإع����ادة االأم���ل �سمن  اأدائ����ه ل��واج��ب��ه ال��وط��ن��ي يف عملية 
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية 

للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن.

•• دبي –الفجر:

حماكم دبي تطلق املرحلة االأوىل من م�سروع ا�ستخدام 
احلفاظ  �سبيل  ذلك يف  و  الطبيعي يف مركباتها،  الغاز 
على البيئة، وخف�س معدالت التاأثريات ال�سلبية للوقود 
امل�ستخدم يف املركبات كون الغاز الطبيعي يعد من اأقل 
اأنواع الوقود امل�ستخدمة تاأثرياً على البيئة، وذلك وفقا 

الأهداف وتوجهات احلكومة الر�سيدة. 
ح�سني  عبدالرحيم  ال�سيد  امل�سروع  اط��الق  ح�سر  وقد 
ال�سيد  و  واالإداري����ة،  املالية  ال�����س��وؤون  ادارة  مدير  اهلي 
عبدالواحد كلداري مدير ادارة املوارد الب�سرية مبحاكم 
رئ��ي�����س ق�سم اخلدمات  ���س��ري��ف  وال�����س��ي��د/حم��م��د  دب���ي، 
العامة، وال�سيد  �سلطان ال�سويدي رئي�س ق�سم العالقات 
�سعبة  رئي�س  خمي�س  ث��اين  ال�سيد  �سرح  حيث  العامة. 
حري�سة  ال��دائ��رة  اأن  دب���ي،  مبحاكم  العامة  اخل��دم��ات 
دائما على احلفاظ على البيئة ومن اأجل ذلك بات من 
املبادرة من  اإط��الق هذه  التوجه نحو  ال�سروري عليها 

خالل مركباتها، و ذكر باأن امل�سروع �سيتم تطبيقه على 
قد مت حتويل مركبة  االأوىل  املرحلة  ويف  ع��دة مراحل 
�سعة  الطبيعي  بالغاز  لتعمل  ك��ام��ري  تويوتا  ن��وع  م��ن 
�سوف  الثانية  املرحلة  وخ��الل  لرت  الغاز75  ا�سطوانة 
ي��ت��م حت��وي��ل 16 م��رك��ب��ة، واأف����اد ب���اأن امل�����س��روع ي�ساهم 
النفقات  تقليل  حيث  م��ن  اقت�سادية  ف��ائ��دة  حتقيق  يف 
20درهم  اال�سطوانة  تعبئة  تكلفة  تبلغ  حيث  والتلوث 
واأكد باأن الغاز الطبيعي يعد اأخف من الهواء ويف حال 

ت�سربه يتطاير يف الغالف اجلوي وال يعترب �ساما.
و اأ����س���ار اإىل ب����اأن ال��غ��از ال��ط��ب��ي��ع��ي ي��ع��د ح��ال��ي��ا االأك���رث 
ا�ستخداما يف الدول الكربى كونه من امل�سادر ال�سديقة 
للبيئة حيث و�سل اإجمايل عدد املركبات العاملة بالغاز 
الطبيعي يف اأنحاء العامل اإىل اأكرث من ثالثة ماليني 
مركبة يف اأك��رث من 60 دول��ة ح��ول العامل، وق��د بداأت 
مركبات  ت�سنيع  يف  للمركبات  امل�سنعة  ال�سركات  بع�س 
تعمل على الغاز الطبيعي باعتباره اأكرث توافرا وانت�سارا 

من النفط اخلام.

نهيان بن مبارك و�سعيد بن طحنون وال�سيوخ يح�سرون اأفراح اخلييلي

فقدان جواز �سفرت
املدعو / فتى جورال  فقد 
الهند     ، كري�سماما  ي���دال 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2096097( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/4886672

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / زهري عبا�س 
باك�ستان   ، خ����ان  م��ي�����س��ار 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
 )1013572BQ (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/8811459

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���و /����س���ان مليك  ف��ق��د 
حممد  م����ل����ي����ك  ا���������س��������الم 
اجلن�سية  ب����اك���������س����ت����ان    ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0768482(
عليه االت�سال بتليفون رقم 

 050/1436718

فقدان جواز �سفرت
دول�����ت  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
ك������ن������دا   ، ط��������ري��������ف��������ى 
�سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
 )775502( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  االت�����س��ال 

 050/3328162

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / تيلمان مزاهر 
اوغلو غاهرمان ، اذربيجان  
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )00947902( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 050/3757508

فقدان جواز �سفرت
�سيده   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
الهند   ، ع���ب���ا����س  ب���ي���ف���ى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5672074( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 055/4349726

فقدان جواز �سفرت
جميده   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بريطانيا   ، ك���اب���اري���ت���ى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )801384249( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 052/6799888

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / عبد اجلليل 
�سوريا    ، االخ����وان  ري��ا���س 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )010110387( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/7836699
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

40 طالبا وطالبة من جامعة عجمان  �سارك 
للدراجات  ال������دويل  دب����ي  ط�����واف  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
الهوائية، يف دورت��ه الرابعة، خ��الل م��روره يف 
املتطوعون  الطلبة  اإم��ارة عجمان. حيث توزع 
على اأماكن متعددة يف االإم��ارة، وكان لهم دور 
امل�ساركني  ال���دراج���ني  م���رور  تنظيم  يف  ف��ع��ال 

بالطواف يف عجمان.
دبي  ل��ط��واف  الفنية  اللجنة  م��ع  وبالتن�سيق 

ال��ري��ا���س��ي، مت اختيار  دب���ي  مل��ج��ل�����س  ال��ت��اب��ع��ة 
ال��ط��ال��ب��ة اإمي����ان ال�����س��ح��ي، م��ن كلية االإع���الم 
والعلوم االإن�سانية، لتكون قائدة وم�سوؤولة عن 
احلدث  هذا  خالل  عجمان  يف  الطواف  م�سار 
الهام  الدور  اأكدت على  والتي بدورها  العاملي، 
امل��ت��ط��وع��ون، وحتدثت  الطلبة  ب��ه  ق���ام  ال���ذي 
التابعة  ال��دوري��ات  مع  املتوا�سل  تن�سيقها  عن 
له  ك��ان  مم��ا  عجمان  ل�سرطة  العامة  للقيادة 
االأث����ر ال��ف��ع��ال يف اإجن����اح ه���ذا احل����دث خالل 

مرحلة طوافه يف عجمان.

القا�سمي،  نهلة  الدكتورة  �سكرت  جانبها،  من 
عميدة �سوؤون الطلبة بجامعة عجمان الطالب 
الطواف  تنظيم  يف  �ساركوا  الذين  والطالبات 
خالل مروره يف اإمارة عجمان. وقالت اإن هذه 
امل�ساركة تدل عمق ال�سعور بامل�سوؤولية و�سغفهم 
يف  اجلامعة  طلبة  ل��دى  املجتمعية  بامل�ساركة 

خمتلف املحافل.
اأما الطلبة املتطوعون، فقد عربوا عن عميق 
احلدث  ه��ذا  تنظيم  يف  مل�ساركتهم  �سعادتهم 

العاملي الكبري.

طلبة جامعة عجمان ي�ساركون يف تنظيم طواف دبي

•• دبي: حم�صن را�صد

وال��ت��ع��ل��ي��م عن  ال��رتب��ي��ة  اأع��ل��ن��ت وزارة 
ق�سرية  تدريبية  اأخ��ت��ب��ارات   5 تنفيذ 
ال�سف  لطلبة  االجنليزية  اللغة  مل��ادة 
العا�سر ، على اأن تكون تلك االختبارات 
، وت��ق��رر ل��الخ��ت��ب��ار االأول  ال��ك��رتون��ي��ا 
والثاين   ، ف��رباي��ر   9 املقبل  اخلمي�س 
يوم 16 منه، والثالث يف يوم 23 من 
ال�سهر ذاته، فيما الرابع  تقرر اإنعقاده 
االختبار  اأم�����ا  امل���ق���ب���ل،  م���ار����س   2 يف 
اخلام�س واالخري فيكون الطلبة على 

م��وع��د م��ع��ه ي���وم 9 م��ن ���س��ه��ر مار�س 
امل��ق��ب��ل ، وت��اأت��ي ه���ذه االخ��ت��ب��ارات من 
نهاية  الم��ت��ح��ان  الطلبة  اإع����داد  اأج���ل 

الف�سل الدرا�سي الثاين  .
 ، والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت  فقد 
اإجراء امتحان نهاية الف�سل الدرا�سي 
الثاين  يف مادة اللغة االجنليزية لطلبة 
باإ�ستخدام  الكرتونيا،   العا�سر  ال�سف 
ت�سليمها  مت  التي  املحمولة  االأج��ه��زة 
اإط��ار خطواتها اجلادة  لهم، وذل��ك يف 
 ، االل��ك��رتوين  للتقومي  التحول  نحو 
واأك���دت ال���وزارة من خ��الل تعميم لها 

امل�ستهدفة،  املدار�س  مديري  يخاطب 
واأولياء االمور، وح�سلت )الفجر( على 
اأولياء  خماطبة  ب�سرورة  منه،  ن�سخة 
االختبارات  اأن  واإب��الغ��ه��م   ، االأم�����ور 
اإىل  تهدف  تلك  الق�سرية  التدريبية 
على  للتعرف  ال��ف��ر���س��ة  الطلبة  م��ن��ح 
كيفية التعامل مع االأختبار وتعريفهم 
الطلبة من  اال�سئلة، ومتكني  بطبيعة 
مراجعة املادة وا�ستخدامها با�ستمرار، 
ف�سال عن منح الوزارة فر�سة التاأكد 
من مدى جاهزية واحتياجات املدار�س 
لتنفيذ االختبار النهائي ب�سكل �سل�س.

االخ����ت����ب����ارات  اإن  ال������������وزارة  وق�����ال�����ت 
اأه���م���ي���ة كبرية  االل���ك���رتون���ي���ة، مت��ث��ل 
تتيح  اإذ  التعليم،  ت��ط��وي��ر  م�����س��رية  يف 
االإمور احل�سول على  للطلبة واولياء 
وتعترب  ق�سرية،  ف��رتة  خ��الل  النتائج 
يف  للغاية  ودقيقة  مو�سوعية  و�سيلة 
اأنها  بالت�سحيح، ف�سال عن  يتعلق  ما 
حتليل  من  واملعلمات،  املعلمني  متكن 
الو�سائل  على  للوقوف  الطلبة  نتائج 

املنا�سبة لتح�سني م�ستوياتهم.
ودع�����ت ال��������وزارة اول����ي����اء االإم�������ور اإىل 
اأبنائهم  اح�سار  م��ن  ال��ت��اأك��د،  ���س��رورة 

ج��ه��از احل���ا����س���وب امل���ح���م���ول، ع��ل��ى اأن 
ب�سكل  ك��ام��ل��ة  ال�سحن  ب��ط��اري��ة  ت��ك��ون 
جتربة   ي�ستطيعوا  ل��ن  ح��ي��ث  ي��وم��ي، 
الق�سرية  التدريبية  االختبارات  تلك 
التوا�سل  احلا�سوب، ف�سال عن  بدون 
مع فريق الدعم الفني عند حدوث اأي 

تلف اأو فقدان يف االأجهزة.
 و�سددت الوزارة على مديري املدار�س، 
اأه��م��ي��ة ت��وف��ري ���س��م��اع��ات ك��اف��ي��ة لعقد 
اال���س��ت��م��اع من  املتعلق مب��ه��ارة  اجل���زء 
على  والتاأكيد  الف�سل،  نهاية  اختبار 
حوا�سيبهم  اح�سار  ب�سرورة  الطلبة 

يومي،  ب�����س��ك��ل  ل��ل��م��در���س��ة  امل��ح��م��ول��ة 
ال��ت��اأك��د م��ن وج����ود �سبكة ان��رتن��ت يف 

اختبار  ف��ي��ه��ا  ���س��ي��ع��ق��د  ال���ت���ي  ال���غ���رف 
نهاية الف�سل، ف�سال عن التوا�سل مع 

الدعم الفني يف حال وجود اأي تلف اأو 
عطل يف االجهزة.

رزان خليفة املبارك : بيئة اأبوظبي و�سعت عددًا من ال�سيا�سات ونفذتها حلماية مواردنا الطبيعية
•• اأبوظبي-وام:

ام�س  يوم  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  احتفلت 
ركز  ال���ذي  الع�سرين  ال��وط��ن��ي  البيئة  ب��ي��وم  االأول 
�سعاره على دع��وة املجتمع يف دول��ة االم��ارات لدمج 

اال�ستدامة يف منط حياتهم اليومية.
العام  االأم����ني  امل��ب��ارك  خليفة  رزان  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب��وظ��ب��ي يف ت�����س��ري��ح ل��ه��ا بهذه 
عن  للحديث  الفر�سة  يتيح  اليوم  هذا  ان  املنا�سبة 
البيئة  هيئة  اإن�ساء  على  عاما   20 احتفالنا مبرور 
العديد  حتقيق  خاللها  ا�ستطعنا  التي  – اأبوظبي 
ومواردها  البيئة  حماية  جم��ال  يف  االجن���ازات  م��ن 
ال�سيا�سة  ل��وال  لتتحقق  كانت  م��ا  وال��ت��ي  الطبيعية 
ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  والتوجيهات  احلكيمة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات 
الغربية  باملنطقة  احل��اك��م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة.
اأبوظبي  الإم���ارة  الطبيعية  البيئة  اأن  اىل  واأ���س��ارت 
قبل ع�سرين عاما كانت خمتلفة عما هي عليه االآن 
يف  زي��ادة  االإم���ارة  �سهدت  املا�سية  ال�سنوات  فخالل 
البنية  رافقها منو مت�سارع يف تطوير  ال�سكان  عدد 
فقد  ك��ذل��ك  االقت�ساد  وانتعا�س  وتنويع  التحتية 
اأبوظبي خ��الل هذه   - البيئة  وت��ط��ورت هيئة  منت 
املا�سية لرت�سيخ مكانتها ودورها ك�سلطة  ال�سنوات 

بحثية  موؤ�س�سة  من  لتتحول  وت�سريعية  تنظيمية 
على  ق��ادرة  البيئة  ب�سوؤون  معنية  بيئية  �سلطة  اىل 
مواكبة هذا التطور وتنفيذ روؤية وتطلعات حكومة 

اأبوظبي.
وحتليل  ج��م��ع  يف  جن��ح��ت  الهيئة  ان  اىل  وا����س���ارت 
وتاأثري  البيئة  بحالة  معرفتها  لتعزيز  ال��ب��ي��ان��ات 
التعرف  م��ن  مكننا  مم��ا  عليها  الب�سرية  االأن�سطة 
البيولوجي  تنوعنا  وم��الم��ح  الطبيعي  اإرث��ن��ا  على 
الطبيعية وو�سع  ل��ل��م��وارد  ال��راه��ن  ال��و���س��ع  وف��ه��م 
اال�سرتاتيجيات وخطط العمل للت�سدي للتحديات 
التي ي�سكلها التاأثري الب�سري كفقدان املوائل نتيجة 
والتلوث  امل���وارد  وا�ستنزاف  التطويرية  لالأن�سطة 
الطبيعة  ال��ت��اأث��ريات  على  التعرف  جانب  اإىل  ه��ذا 
املناخ و�سع �سيا�سيات منا�سبة للحد من  مثل تغري 

اآثاره املحتملة ل�سمان حتقيق النمو امل�ستدام.
وقالت "من االجنازات التي حققناها خالل ال�سنوات 
ال�سيا�سات  م���ن  ع���دد  ب��ه��ا و���س��ع  ون��ف��خ��ر  امل��ا���س��ي��ة 
مراقبة  مثل  الطبيعية  مواردنا  حلماية  وتنفيذها 
املياه اجلوفية واملحافظة عليها وتعزيز جودة املياه 
ال��ب��ح��ري��ة م��ن خ���الل و���س��ع ال��ت�����س��ري��ع��ات الالزمة 
ال�سناعية  االأن�سطة  الناجت عن  ال�سرف  للحد من 
واالثار ال�سلبية املحتملة مل�ساريع التنمية ال�ساحلية 
جمموعة  بتطوير  قمنا  كما  الب�سرية  واالأن�سطة 
اللوائح  اإن��ف��اذ  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  االأدوات  م��ن  متكاملة 
البيئي  التفتي�س  ذل��ك  يف  مب��ا  البيئية  وال��ق��وان��ني 
اإىل  اإ���س��اف��ة  التوعية  ال��دوري��ة وح��م��الت  وامل��ت��اب��ع��ة 
اأف�سل  مع  يتما�سى  مبا  الرقابية  اأنظمتنا  حت�سني 

للت�سريعات  ال��ف��ع��ال  والتنفيذ  العاملية  امل��م��ار���س��ات 
واإجراء  البيئية  واالإج���راءات  وال�سيا�سات  واملعايري 

درا�سات تقييم االأثر البيئي ل�سمان جودة البيئة".
وا�سارت اىل ان هيئة البيئة - اأبوظبي تعمل عن كثب 
امل�سروعات  لتنفيذ  االإم���ارة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
التنموية الكربى مثل عملها مع موؤ�س�سة االإمارات 
للطاقة النووية لبناء الوحدات االأوىل والثانية يف 
والتحقق  متكامل  بيئي  تقييم  وو�سع  براكة  موقع 
اأول  اإن�����س��اء  الأع��م��ال  البيئية  اجل��وان��ب  جميع  م��ن 
مفاعالت الربنامج النووي ال�سلمي الإنتاج الكهرباء 
يف االإمارات كما كان للهيئة دور فعال يف العمل مع 
واإن�ساء  ق��وان��ني  لو�سع  اأبوظبي  يف  الق�ساء  دائ���رة 
حماكم بيئية خمت�سة للف�سل يف الق�سايا املتعلقة 

يف البيئة.
االأرا�سي  ال�ستخدامات  خرائط  بر�سم  قمنا  كذلك 
عال  م�ستوى  تت�سمن  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  وامل��وائ��ل 
التفا�سيل والو�سوح وتلى ذلك و�سع �سيا�سات  من 
املناطق  وت��وف��ري  االأرا����س���ي  ب��ا���س��ت��خ��دام��ات  تتعلق 
ال��ربي��ة وتلك  ل��الأن��واع  اآم��ن��ا  املحمية لتكون م��الذا 
باإجراء  الهيئة  ق��ام��ت  ك��ذل��ك  ب��االن��ق��را���س  امل��ه��ددة 
ال�سمكي  امل��خ��زون  ح��ال��ة  ح���ول  تف�سيلية  درا����س���ات 
من  العظمى  الغالبية  متثل  التي  اأبوظبي  مياه  يف 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  البحرية  املنطقة 
عمليات  تنظم  الهيئة  ك��ان��ت  ال��ف��رتة  ه��ذه  وخ���الل 
 2015 ال��ت��ج��اري وال��رتف��ي��ه��ي ويف ع���ام  ال�����س��ي��د 
وبال�سراكة مع وزارة التغري املناخي والبيئة اأطلقنا 
برنامج امل�سايد ال�سمكية امل�ستدامة لدولة االإمارات 

ي��ه��دف اإىل ر���س��م م�سار  امل��ت��ح��دة وال����ذي  ال��ع��رب��ي��ة 
ي�سمن تعايف خمزوننا ال�سمكي.

على  الهيئة  ان  امل��ب��ارك  خليفة  رزان  �سعادة  وقالت 
و�سك اإ�سدار تقرير عن حالة البيئة الإمارة اأبوظبي 
لعام 2016 والذي يتناول احلالة الراهنة للبيئة 
 DPSIR املوؤ�سرات  با�ستخدام من��وذج  االإم��ارة  يف 
وال�ذي يت�م م�ن خالل�ه رب�ط حال�ة البيئ�ة بالعوام�ل 

املوؤث�رة عل�ى البيئ�ة م�ع ط�رق اال�س�تجابة. 
ال��دل��ي��ل االإر�سادي  ال��ت��ق��ري��ر مب��ث��اب��ة  وي��ع��ت��رب ه���ذا 
للهيئة و�سركائها التخاذ القرارات ال�سليمة املتعلقة 

باإدارة البيئة.
املا�سية  �سنة  الع�سرين  خ��الل  الهيئة  �ساهمت  كما 
االأن��واع حمليا  املبذولة للمحافظة على  يف اجلهود 
ودول���ي���ا وم��ن��ه��ا ا���س��ت��ع��ادة امل��ه��ا ال��ع��رب��ي م���ن حافة 
االنقرا�س وذلك من خالل تنفيذ برنامج �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان الذي 
تخطت ثماره اإطالق املها العربي يف احلدود الربية 
لدولة االإمارات اإىل تبنى بع�س امل�ساريع االإقليمية 
الطبيعية  موائلها  يف  العربي  املها  توطني  الإع���ادة 
حكومة  مع  بالتعاون  نقوم  كذلك  انت�ساره  دول  يف 
تنفيذ م�سروع  ال�سركاء يف  ت�ساد وغريها من  دولة 
اإع��ادة توطني الثدييات  يعترب االأك��رب من نوعه يف 
اأبو حراب يف  املها االإفريقي  باإعادة توطني  اإذ قمنا 
 25 من  اأك��رث  غياب  بعد  ت�ساد  بجمهورية  الربية 
املنقر�سة يف  عاما �سنف خاللها �سمن احليوانات 

موائلها الطبيعية .
كما قامت الهيئة بتنفيذ ا�سرتاتيجيات للمحافظة 

على اأرثنا الثقايف يف اإمارة اأبوظبي ومنها امل�ساهمة 
بحماية وزيادة اأعداد "طائر احلبارى" الذى يعترب 
اإدارة  اإىل  باالإ�سافة  هذا  ال�سقور  فرائ�س  اأه��م  من 
وتنفيذ برنامج ال�سيخ زايد الإطالق ال�سقور وو�سع 
تعزيز  يف  ت�ساهم  احل��ر  لل�سقر  عاملية  عمل  خطة 
ا���س��ت��دام��ة ري��ا���س��ة ال�����س��ي��د ب��ال�����س��ق��ور، ف�����س��ال عن 
امل�ساهمة يف ت�سجيل ال�سقارة يف اليون�سكو كنموذج 
م��ن ال����رتاث االإن�����س��اين امل�����س��رتك ب��ني دول العامل 
االإمارات  دول��ة  قادتها  التي  اجلهود  بف�سل  وذل��ك 

العربية املتحدة.
واأكدت ان الهيئة عملت على حماية االأنواع البحرية 
ثاين  ح��ال��ي��ا  ن�ست�سيف  ح��ي��ث  ال��ب��ح��ر  اأب���ق���ار  م��ث��ل 
اأ�سرتاليا  بعد  العامل  يف  البحر  الأبقار  جتمع  اأك��رب 
ف�����س��ال ع���ن ج��ه��وده��ا يف ح��م��اي��ة ���س��الح��ف منقار 
باالإ�سافة  اللخمة  القر�س والراي  واأ�سماك  ال�سقر 
املرجانية  ال�����س��ع��اب  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  مل�ساهمتها 
ع�سرين  الطبيعية فخالل  املحميات  واإدارة  واإن�ساء 
 13،45 البحرية  املحميات  م�ساحة  بلغت  ع��ام��ا 
اأ�سبحت املحميات  البحرية بينما  البيئة  باملئة من 
الربية يف  البيئة  باملئة من   15،45 ت�سكل  الربية 

اإمارة اأبوظبي.
رزان  �سعادة  ق��ال��ت  الب�سري  ال��ك��ادر  ت��وط��ني  وح���ول 
خليفة املبارك ان 69 باملئة من املوظفني العاملني 
ال��ع��ل��ي��ا من  ال���ق���ي���ادة  ب��امل��ئ��ة م���ن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة و100 
مواطني الدولة 41 باملئة منهم من الن�ساء موؤكدة 
على اال�ستمرار يف بناء قدرات املواطنني والوافدين 
يف  الهيئة  برامج  خ��الل  من  للبيئة  حماة  ليكونوا 

التي  وامل��ب��ادرات  البيئية  والتوعية  التعليم  جم��ال 
تعزز من دور ال�سركاء.

جودة  ت��ع��زي��ز  يف  للم�ساهمة  الهيئة  �سعي  واك����دت 
الهواء  ج��ودة  حماية  يف  فعالة  معايري  وتبني  املياه 
واملحافظة على خمزون املياه اجلوفية واال�ستمرار 
ذل���ك املخزون  االأن������واع مب���ا يف  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  يف 
الطبيعية  امل��ح��م��ي��ات  تو�سيع  خ���الل  م��ن  ال�سمكي 
وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأن�������واع وو�سع 

الت�سريعات املنا�سبة.
 20 الهيئة مب���رور  اح��ت��ف��االت  م��ع  ان��ه  اىل  ونبهت 
عاما على اإن�ساءها مت االعالن عن عدد من املبادرات 
اأب��وظ��ب��ي للثقافة  اأه��م��ه��ا ال��ت��ع��اون م��ع جم��م��وع��ة 
ال��ف��ن يف الطبيعة  وال��ف��ن��ون ال���س��ت�����س��اف��ة م��ع��ر���س 
والذي يعترب احتفاال فنيا برتاثنا الطبيعي والعمل 
مع هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة لتو�سيع نطاق 
ال�سياحة البيئية من خالل ال�سماح للزوار بخو�س 

جتربة زيارة املحميات الطبيعية .
بتعزيز ج��ه��ودن��ا يف جمال  اال���س��ت��م��رار  اإ���س��اف��ة اىل 
التعليم والتوعية البيئية يف املدار�س واجلامعات يف 
اإمارة اأبوظبي واالإمارات االأخرى وتزويد الباحثني 
باملعرفة  امل��وؤث��رة  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سات  و�سناع 

حول بيئتنا.
كلمتها  فى ختام  املبارك  رزان خليفة  �سعادة  ودعت 
كافة اأفراد املجتمع لتبنى منط حياة اأكرث ا�ستدامة 
الطبيعية  بيئتنا  على  للتعرف  فر�سة  واعتبارها 
ببيئة  ليتمتعوا  اأج��ل��ه��ا  م��ن  امل��زي��د  ال��رائ��ع��ة وع��م��ل 

اأف�سل واأكرث �سحة لهم ولالأجيال القادمة.

ا�ستخدام احلوا�سيب االلكرتونية يف اإختبارات اللغة االجنليزية

لتاأهيلهم المتحان نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين

الرتبية : 5 اختبارات تدريبية الكرتونية للغة االجنليزية لطلبة العا�سر

•• عجمان ـ الفجر 

حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار بن 
عجمان  ع��ه��د  -ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي- تنظم االإدارة 
عجمان  يف  الب�سرية  للموارد  املركزية 
ال����دورة ال��راب��ع��ة م��ن م��ع��ر���س عجمان 
للتوظيف  حتت �سعار االإنطالقة نحو 
الفرتة   خ���الل  ن��اج��ح  م��ه��ن��ي  م�ستقبل 
مركز  يف   2017 م��ار���س   15  -  14

االإمارات لل�سيافة بعجمان.
ب��و���س��ه��اب- رئي�س  اأو����س���ح  ع���ب���داهلل  و 
اللجنة املنظمة اأن تنظيم املعر�س ياأتي 
ان�����س��ج��ام��اً م��ع روؤي����ة ع��ج��م��ان 2021 
التي اطلقت موؤخرا وحملت يف طياتها 
وبناء  ج��وان��ب��ه��ا،  بكافة  االإم����ارة  تنمية 
امل���واط���ن االإم����ارات����ي وال�����ذي ه���و اأحد 
ه��ذه اجل��وان��ب املهمة التي ح��ازت على 
االهتمام والدعم الالحمدود من قيادة 
العديد  تبنت  ال��ت��ي  احلكيمة  عجمان 
والتنموية  التطويرية  ال�سيا�سات  من 
مبا يتعلق باملوارد الب�سرية، و انطالقاً 
من امل�سوؤولية املجتمعية جتاه الباحثني 
عن العمل، حيث ي�سكل اإ�سهاما حقيقيا 
وتوفري  امل���واط���ن���ة  ال����ك����وادر  ت��ع��زي��ز  يف 

الفر�س الوظيفية والتدريبية لهم.
املوارد  لتنمية  املركزية  االإدارة  ووجهت 
و  احلكومية  للجهات  الدعوة  الب�سرية 
اخلا�سة للم�ساركة يف املعر�س و توفري 
اإىل  م�����س��ريا  للباحثني،  ال��ع��م��ل  ف��ر���س 
اجلهات  اأم����ام  مفتوحا  ي���زال  ال  ال��ب��اب 
اأكد  و  وامل�ساركة.  الت�سجيل  الراغبة يف 
اإعالن  مع  متا�سيا  اأن��ه  اللجنة،  رئي�س 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

 2017 ع��ام  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
توجيهات  على  ب��ن��اء  و  اخلري"  "عام 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
دب����ي، بالبدء  ال������وزراء ح��اك��م  جم��ل�����س 
بتنفيذ وو�سع اإطار عمل �سامل لتفعيل 
امل�ستهدفات  وحتديد   " اخل��ري  ع��ام   "
واملحلية  االحت��ادي��ة  امل��ب��ادرات  و�سياغة 
فاإننا  م��ل��م��و���س  واق�����ع  اإىل  ل��رتج��م��ت��ه 
الرابعة  ال������دورة  خ����الل  م���ن  ���س��ن��ع��م��ل 
فتح  ع��ل��ى  للتوظيف  ع��ج��م��ان  مل��ع��ر���س 
ب����اب ال��ت��ط��وع ال��ت��خ�����س�����س��ي وال���ع���ام يف 
امل����ج����االت وال���ق���ط���اع���ات جلميع  ���س��ت��ى 
املواطنني م��ن ذك��ور واإن���اث ل��دى كافة 
بالتن�سيق  الدوائر واجلهات احلكومية 
وال�سراكة معها وذلك الإتاحة الفر�سة 
يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  الوطن  خلدمة 
التي  وتقدمي اخلدمات  التنمية  جهود 
ت��ع��ود ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ب��اخل��ري وال��ن��ف��ع و 

تاأ�سيل التطوع كثقافة جمتمعية.
املركزية  االإدارة  ح��ر���س  اإىل  اأ����س���ار  و 
على   بعجمان  الب�سرية  امل���وارد  لتنمية 
الدولة  الذي تبنته  النهج  امل�سي نحو  

االإن�ساين  ال��ع��ط��اء  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م��ن��ذ 
مقابل  دون  للجميع  اخل���ري  وت��ق��دمي 
كاأحد  وال��ب��ذل  العطاء  قيمة  وتر�سيخ 
اأهم مميزات ال�سخ�سية االماراتية على 

م�ستوى االأفراد واملوؤ�س�سات.
اكت�سب  امل��ع��ر���س  اأن  ب��و���س��ه��اب  واأف������اد 
اأهمية كبرية بعد جناح دوراته الثالثة 
امل��ا���س��ي��ة مب����ا  ي��ت��م��ا���س��ى م���ع اجلهود 
مزيد  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة  احلكومية 
ا�ستقطبت  ح��ي��ث  ال��ع��م��ل،  ف��ر���س  م���ن 
اأع��دادا كبرية من ال�سركات والباحثني 
ع��ن ف��ر���س ع��م��ل م��ن فئتي ال���ذك���ور و 
االإن��اث، و �ساهمت يف توفري عدد كبري 
من الوظائف من خالل اجراء العديد 
عن  بالباحثني  املبا�سرة  املقابالت  من 
ال��ع��م��ل م��ن خ��ري��ج��ي ال��ث��ان��وي��ة العامة 

واجلامعات.
وقال رئي�س اللجنة ، اإن املعر�س ميثل 
ال��ب��اح��ث��ني عن  ب��ني  ل��ل��ت��وا���س��ل  من�سة 
مبا�سر  ب�سكل  امل�ساركة  اجلهات  و  عمل 
بحيث ي�سهل على الباحثني البحث عن 
�سواغر وظيفية،  و دعا كافة الباحثني 
عن العمل التواجد وااللتقاء باجلهات 
بالفر�س  للظفر  املعر�س  يف  امل�ساركة 
الوظيفية التي تقدمها جهات حكومية 
وخ��ا���س��ة ، م�����س��ريا يف ال��وق��ت ذات����ه اأن 
لديهم  اخل���ا����س���ة  االح���ت���ي���اج���ات  ذوي 
ال��ف��ر���س ذات��ه��ا. و دع���ا رئ��ي�����س اللجنة 
احلكومية  امل�����س��ارك��ة  اجل��ه��ات  املنظمة 
امل�ساهمة  �سرورة  اإىل  واخلا�سة،  منها 
الفعالة يف توفري الوظيفة املنا�سبة لكل 
مواطن، ومتكينه من االإ�سهام يف خدمة 
جمتمعه و تقدمي اأكرب عدد ممكن من 

الفر�س الوظيفية لهم.

متا�سيا مع عام اخلري

معر�ض عجمان الرابع للتوظيف يفتح 
باب التطوع التخ�س�سي للمواطنني

بالتعاون مع دفاع مدين عجمان

غرفة عجمان تنظم عملية اإخالء تدريبي
•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة  جت��������ارة  غ����رف����ة  ن����ف����ذت 
ملبنى  ت����دري����ب����ي  اخ�������الء  ع���ج���م���ان 
الغرفة بالتعاون مع االدارة العامة 
ع���ج���م���ان، بهدف   � امل�����دين  ل���ل���دف���اع 
مع حوادث  بالتعامل  الوعي  تعزيز 
احلرائق واال�سعافات االولية، حيث 
كافة  االخ������الء  ع��م��ل��ي��ة  ����س���ارك يف 
مكتب  وم��وظ��ف��ي  ال��غ��رف��ة  موظفي 
وزارة االقت�ساد اإىل جانب موظفي 
اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة 
را�سد  نا�سر  العقيد  واأك��د  باملبنى.  
العالقات  ق�����س��م  رئ���ي�������س  ال��������زري، 
ب�����االدارة العامة  ال��ع��ام��ة واالع����الم 
االدارة  ان  بعجمان،  امل��دين  للدفاع 
تعمل على تنفيذ خطة عمل �سنوية 
لتنفيذ العديد من عمليات االخالء 
املن�ساآت  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة يف االم����ارة 

اكرب  تدريب  امكانية  يعزز من  مبا 
�سريحة ممكنة من املجتمع املحلي 
احلرائق  وق���ت  االم���ث���ل  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
واحلوادث ال قدر اهلل حلني و�سول 

الفرق املخت�سة.
للمبنى  االخ��الء  هذا ومتت عملية 
نا�سر  واأ���س��ار  12 طابق  املكون من 
االإخ����الء  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  ال�����زري، 
تعمل  األية  الإيجاد  تهدف  امل�ستمرة 
على  تقلي�س وقت االإخالء يف حال 
احلوادث ال قدر اهلل وتعزيز الوعي 

لدى كافة �سرائح املجتمع املحلي.
القيواين  �سارة  اأ���س��ادت  جانبها  من 
املجتمعية  امل�سئولية  ق�سم  رئي�س 
ب��ال��ت��ع��اون الدائم  ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان، 
املدين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  االدارة  م��ع 
عمليات  من  عدد  تنفيذ  خالل  من 
االخالء التدريبية وكذلك التعاون 
يف تنفيذ عدداً من الربامج وور�س 
ال��ع��م��ل وم��ن��ه��ا ور����س���ة ع��م��ل حول 

الطفايات  واأن�����واع  احل��رائ��ق  اأن����واع 
ان  اإىل  وا�سارت  االطفاء.  وعمليات 
تعزيز  غرفة عجمان حري�سة على 
وع����ي م��وظ��ف��ي��ه��ا يف ج���ان���ب االم���ن 
الدورات  تنظيم  وكذلك  وال�سالمة 
اع�سائها  ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��م��ل  وور������س 
يوؤكد  ومبا  وامل�سانع  ال�سركات  من 
ان  م��وؤك��دة  املجتمعية،  م�سئوليتها 
�سنوية  خطة  تعتمد  عجمان  غرفة 

اجلهات  من  �سركائها  مع  بالتعاون 
احلكومية واخلا�سة ت�ستهدف كافة 
امل��ج��ت��م��ع الإي�����س��ال مفهوم  ���س��رائ��ح 

وم����ه����ارات ال��ت��ع��ام��ل م���ع احل�����وادث 
واحل��رائ��ق واالأزم����ات ح��ال حودثها 

ال قدر اهلل.  

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ ن��ور حممد 
باك�ستاين   ، ���س��روار  غ��الم 
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره 
)158962(�سادر  رق��م 
باك�ستان   م��ن يجده  م��ن 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/5305508   
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العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اية تو زيد لاللكرتونيات 

رخ�سة رقم:CN 1080032 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خمي�س عبداهلل جمعان حيدره التميمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف قا�سم احمد مال اهلل احلمادي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميدينوفا للتوريدات 
الطبية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1208576 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
انوب كاكابيلي جام�س من 49% اىل %34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن ا�سماعيل عبدالرحمن يو�سف احلمادي %66

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف غفيلي علي عبداحلبيب عمر اجلابري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/عي�سى خليفه لل�سيانة العامة

 رخ�سة رقم:CN 1137850 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حممد مبارك حمد اخليلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عي�سى خليفة حمد جمعه الهندا�سي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.40*0.20

تعديل ا�سم جتاري من/عي�سى خليفه لل�سيانة العامة
EISSA KHALIFA GENERAL MAINTENANCE

اىل/فول فيو لل�سيانة العامة 
FULL VIEW GENERAL MAINTENANCE

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سبيد اك�سن لل�سيانة العامة

 رخ�سة رقم:CN 1974217 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمد ابوبكر �سامل ابوبكر املنهايل من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمد ابوبكر �سامل ابوبكر املنهايل من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابوبكر �سامل ابوبكر املنهايل %50

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سبيد اك�سن لل�سيانة العامة

SPEED ACTION GENERAL MAINTENANCE
اىل/�سبيد اك�سن لل�سيانة العامة ذ.م.م 

SPEED ACTION GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ليجا�سي لال�ست�سارات الهند�سية

 رخ�سة رقم:CN 2078017 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سامه عي�سى ابراهيم ال�سعدي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حمدان حممد ح�سن حممد احلمادي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حمدان حممد ح�سن حممد احلمادي من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ليجا�سي لال�ست�سارات الهند�سية

LEGACY ENGINEERING COUNSULTANCY
اىل/ليجا�سي لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م 

LEGACY ENGINEERING COUNSULTANCY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

  CN 1286281-1:مندي اخلليج - فرع 1 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ناتا�سا  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

  CN 1063590:بوتيك رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN باال�سم التجاري جموهرات بارور   1709487 رقم 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ج�ست ترك�س كافيه 

رخ�سة رقم:CN 2130979 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم �سياح خمي�س بوهليبه املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي �سياح خمي�س خادم املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط نبع الوادي لل�سيدات ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1154048 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/خياط نبع الوادي لل�سيدات ذ.م.م
NABA AL WADI LADIES TAILOR LLC

اىل/ �سركة النبع لرتكيب احلجر ذ.م.م 
AL NABA TO INSTALL STONE LLC

تعديل عنوان/من العني العني العراد بناية/احمد �سامل مبارك زعيرت العامري اىل العني 
العني �سناعية هيلي /حو�س ندود جهام ال�سيد �سهيل علي نا�سر �سعيد عبداهلل واخرون

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب احلجر )4330002(
تعديل ن�ساط/حذف تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية )1410907(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/اليفار للمقاوالت وال�سيانة العامة 

- فرع  رخ�سة رقم:CN 1137442 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/اليفار للمقاوالت وال�سيانة العامة - فرع

LIFAR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE - BRANCH

اىل/ ال�سرح الذهبي لل�سيانة العامة 
AL SARAH AL ZAHABI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/يارد كافيه

 رخ�سة رقم:CN 1114320 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.87*3 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/يارد كافيه
اىل/ يارد كافيه وبلياردو 

YARD CAFE AND BILLIARD

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سالة البلياردو وال�سنوكر )9311008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تل مرعب للمقاوالت العامة 

رخ�سة رقم:CN 1048448 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سلمان عبداهلل �سلمان املرزوقي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سلمان عبداهلل �سلمان املرزوقي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سلمان عبداهلل �سلمان املرزوقي
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو الفنون اجلميلة 

رخ�سة رقم:CN 1042257 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد علي �سامل احلمادي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد علي �سامل احلمادي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جون كونو مبور اثو توما�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستيال لالثاث والديكور

 رخ�سة رقم:CN 1033880 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ا�ستيال لالثاث والديكور

STELLA FURNITURE & DECOR
اىل/ ا�ستيال للمقاوالت العامة ملالكها احمد علي اليماحي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

STELLA GENERAL CONTRACTING OWNED BY AHMED ALI AL YAMMAHI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي بني �سارع حمدان و�سارع الكرتا �سرق 15 ق C 17 ميزان 1 املالك امنه 

احمد حممد الظاهري اىل ابوظبي ابوظبي �سارع الدفاع املالك ال�سيخة مرمي �سامل م�سلم بن حم العامري
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة االثاث املكتبي - باجلملة )4659908(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة االثاث املنزيل - باجلملة )4649061(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة اقم�سة ال�ستائر والتنجيد - باجلملة )4641109(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة ال�سجاد - باجلملة )4641104(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف ت�سدير )4610009(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة اثاث املدار�س وامل�ست�سفيات واملختربات - باجلملة )4659909(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

بهذا تعلن هيئة ال�سحة باأن ال�سادة / مركز ا�سرت الطبي 

الينا  ذ م م فرع1  امل�سجلة بقيد رقم )4545( قد تقدموا 

بطلب : اإلغاء الرتخي�س اعتبارا من 2016/12/25

وبناء عليه �سوف يتم توقف التعامل مع �سركات التاأمني.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة 

واال  االإعالن  ن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  ال�سحة خالل  هيئة 

فان الهيئة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل االإجراءات املطلوبة

هيئة ال�سحة

ه��يئ�ة ال��سح�ة

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
لل�سيلة  ال�س�����ادة/الرو�سي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1136187:والعباية ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل �سليمان ابول بازكري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف الهام حممد ابراهيم �سعيد احلو�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/تينا فا�سن

رخ�سة رقم:CN 1130712 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سليمان ابول بازكري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف الهام حممد ابراهيم �سعيد احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العنقاء للكمبيوتر ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1193106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد �سامل خلفان النايلي ال�سام�سي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد �سامل خلفان النايلي ال�سام�سي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد را�سد خلفان النايلي ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ارون فارجي�س بوليكوتيل ايبوين

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 3*4 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/العنقاء للكمبيوتر ذ.م.م

PHOENIX COMPUTERS LLC
اىل/ ايليت فونك�س للحلول االمنية ذ.م.م 

ELITE PHOENIX SECURITY SOLUTIONS LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب معدات واجهزة االمن واملراقبة و�سيانتها )4321009(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

ومطعم بيت ال�سيافة للمندي - فرع 1
 رخ�سة رقم:CN 1135600-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• راأ�س اخليمة -وام:

اأدى �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س 
اخليمة ع�سر ام�س يف م�سجد ال�سيخ خليفة مبنطقة اجلري يف راأ�س اخليمة �سالة 
روحه  ق��دم  ال��ذي  الظهوري  علي حممد  را�سد  الوطن  �سهيد  على جثمان  اجلنازة 
فداء للواجب الوطني �سمن القوات امل�ساركة يف عملية " اإعادة االأمل " التي تقودها 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة للوقوف اإىل جانب احلق والعدل يف اليمن.
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  بن  خالد  ال�سيخ   .. �سموه  جانب  اإىل  ال�سالة  اأدى  كما 
القبائل  واأبناء  امل�سوؤولني  من  وع��دد  القا�سمي  �سقر  بن  حممد  بن  �سقر  وال�سيخ 

و�سباط واأفراد القوات امل�سلحة وال�سرطة وجموع غفرية من املواطنني.
و�سيع امل�سلون جثمان ال�سهيد اإىل مثواه االأخري يف مقربة الظهوريني بوادي �سعم 

براأ�س اخليمة.

حاكم راأ�ض اخليمة يوؤدي �سالة اجلنازة على جثمان ال�سهيد را�سد علي الظهوري

•• اأبوظبي-وام:

جراحة  اأط��ب��اء  كبار  م��ن  نخبة  متكن 
ال��ق��ل��ب االإم����ارات����ي����ني امل��ت��ط��وع��ني يف 
ب���رن���ام���ج اأط�����ب�����اء اخل�����ري م����ن عالج 
خمتلف  من  العمال  من  املئات  قلوب 
اجلن�سيات يف اأوىل حمالت مبادرة من 

زايد العطاء يف اأبوظبي .
"ب�ساعة  التربع  ذل��ك من خ��الل  ج��اء 
خري" يف بادرة تطوعية هي االأوىل من 
نوعها ان�سجاما مع توجيهات قيادتنا 
عام   2017 ع��ام  يكون  ب��اأن  احلكيمة 
زايد  م��ن  م�سرتكة  ومب���ب���ادرة  اخل���ري 
االأملاين  ال�سعودي  وامل�ست�سفى  العطاء 
وج��م��ع��ي��ة دار ال����رب وب��ن��ك االإم������ارات 
املتنقلة  العيادات  وبا�ستخدام  للدواء 
مميز  من��وذج  يف  املتحرك  وامل�ست�سفى 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  لل�سراكة 
ال��رب��ح��ي��ة انطالقا  واخل��ا���س��ة وغ���ري 
م��ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 

املجتمع .

الدكتور  االإماراتي  القلب  واأكد جراح 
التنفيذي  الرئي�س  ال�����س��ام��ري  ع���ادل 
مل��ب��ادرة زاي���د ال��ع��ط��اء رئ��ي�����س برنامج 
رئي�س  املجتمعي  ل��ل��ت��ط��وع  االإم������ارات 
املرحلة  جن����اح   .. االإم���������ارات  اأط����ب����اء 
اأف�����س��ل اخلدمات  ت��ق��دمي  م��ن  االوىل 

والوقائية  والعالجية  الت�سخي�سية 
ال���ع���م���ال م����ن خمتلف  ل��ل��م��ئ��ات م����ن 
االأربعة  الفرق  خ��الل  من  اجلن�سيات 
والوقائية  والعالجية  الت�سخي�سية 

والتدريبية .
ا�ستطاعوا  اخل����ري  اأط���ب���اء  اإن  وق�����ال 

ت�����س��خ��ي�����س ال���ع�������س���رات م���ن احل����االت 
اإ�سافة  العمال  ل��دى  امل�سخ�سة  غ��ري 
احلالية  احلملة  يف  امل��ئ��ات  ع��الج  اإىل 
ال��دواء جمانيا والذي �ساهم  وتقدمي 
ف��ي��ه ب��ن��ك االإم������ارات ل���ل���دواء يف اإطار 
خطة لتغطية خمتلف اإمارات الدولة 

.
العتيبة ع�سو  م���وزة  ���س��ع��ادة  واأ���س��ارت 
جمل�س اأمناء مبادرة زايد العطاء اإىل 
الربامج  م��ن  امل�ستفيدين  العمال  اأن 
والوقائية  والعالجية  الت�سخي�سية 
�سيتيح لهم الفر�سة للم�ساركة بحملة 
رد اجلميل من خالل تطوعهم ب�ساعة 
بنك  يف  ال�سخ�سي  ح�سابهم  يف  خ��ري 
برنامج  ب��اإ���س��راف  للتطوع  االإم�����ارات 

االإمارات للتطوع االجتماعي تطوع .
واأو�سحت اأن مبادرة اأطباء اخلري هي 
م��ب��ادرة ج��دي��دة �سمن م��ب��ادرات زايد 
العطاء لعام اخلري وتتلخ�س فكرتها 
فر�سة  ال��ط��ب��ي��ة  ال�����ك�����وادر  ب���اإع���ط���اء 
ومبتكر  ج���دي���د  ب���اأ����س���ل���وب  ل��ل��ت��ط��وع 
م���ن خ����الل امل�����س��ارك��ة ب�����س��اع��ة تطوع 
للتخفيف من معاناة املر�سى من بني 
ومن  االأوىل  املرحلة  يف  العمال  فئات 
ثم عالج كبار ال�سن يف املرحلة الثانية 
واالأطفال يف املرحلة الثالثة واملراأة يف 

املرحلة الرابعة .

تاأكيدات  ت��واك��ب  امل���ب���ادرة  اإن  وق��ال��ت 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
2017 ليكون عاما  اهلل" اأن اختيار 
ال����ذي تبنته  ل��ل��خ��ري ي��ع��ك�����س ال��ن��ه��ج 
دول�����ة االإم��������ارات م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا يف 

ال��ع��ط��اء االإن�������س���اين وت���ق���دمي اخلري 
للجميع دون مقابل حيث قال �سموه 
ب��ل��د اخل���ري و�سعب  : االإم�������ارات ه���ي 

االإمارات هم اأبناء زايد اخلري .
م���ن ج��ان��ب��ه��م ث��م��ن ال��ع��م��ال اجلهود 
العطاء  زاي������د  مل����ب����ادرة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 

للعمل  مميزا  منوذجا  قدمت  والتي 
التطوعي والعطاء االإن�ساين وقدموا 
الذين  االم���������ارات  الأط����ب����اء  ال�����س��ك��ر 
ت���ربع���وا ب�����س��اع��ة خ���ري مل�����داواة قلوب 
املزمنة  االأم����را�����س  وع����الج  ال��ع��م��ال 

املنت�سرة .

•• راأ�س اخليمة –الفجر

اأكرث  اخليمة  براأ�س  التخ�س�سي  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى  اأج��رى 
من  1500 عملية تنظري ت�سخي�سية وعالجية لالأورام املختلفة 
ا�ستئ�سال  اأج��راء  تخللها  املا�سي،  العام  يف  وال�سرطانية  احلميدة 

لالأورام املختلفة لنحو 500 حالة  بهذه التقنية احلديثة .
اأن  امل�ست�سفى الدكتور بيونغ هو �سا،   ا�ست�ساري التنظري يف  وذكر 
امل�ست�سفى بات يوفر خدمة ا�ستئ�سال االأورام باملنظار للعديد من 
احلاالت، كونها تعد االأكرث مالءمة من اجلراحة املفتوحة، كونها 
ت�سهم يف احلد من امل�ساعفات ال�سحية، التي قد يعانيها املري�س، 

بعد العملية اجلراحية التقليدية.
وقال هو �سا، اإن امل�ست�سفى توىل ت�سخي�س 1000 حالة مر�سية 
بني  م��ن  اأن  متابعاً  وامل���ريء،  اله�سمي  للجهاز  الطبي،  باملنظار 

اجلراحات الناجحة باملنظار، التي مت اإجراوؤها كانت ملري�سة تبلغ 
واأجريت لها  املعدة،  68 عاما تعاين ورم��اً حميداً  يف  العمر  من 
عملية ا�ستئ�سال للورم من دون تدخل جراحي من خالل تقنية 
ت�ساعد على حتويلها على  ال��ورم مب��ادة  جديدة من خ��الل حقن 
التاأثري على جدار  �سكل خماط ومن ثم يتم �سحب املخاط دون 

املعدة واملحافظة على اداوؤها الوظيفي .
واأو�سح اأنه التقنية  اجلديدة، عززت من قدرات عيادة التنظري يف 
ا�ستخدام  يتم  اأنه  مو�سحاً  التخ�س�سي،  خليفة  ال�سيخ  م�ست�سفى 
احلد  يف  الأهميتها  ن��ظ��راً  امل�ست�سفى،  يف  املناظري  ج��راح��ة  تقنية 
اجلراحية  العملية  بعد  امل��ري�����س  يعانيها  ال��ت��ي  امل�ساعفات  م��ن 
التنف�سي،  اجلهاز  ت�سيب  قد  التي  وامل�ساعفات  ال��دم  فقدان  من 

والتقرح اجلروح.
واأ�سار هو �سا اإىل اأن العمليات اجلراحية التقليدية يتم فتح مكان 

االإجراءات  وعمل  البطن،  منطقة  يف  �سنتيمرتاً   20 نحو  ال��ورم 
الطبية الالزمة، لكن مع التطور التكنولوجي الكبري يف عمليات 
جراحة التنظري، يتم ا�ستخدام فتحات �سغرية يف البطن، الإجراء 
جراحة املنظار، وتعترب التقنية اجلديدة اخليار االأف�سل ملر�سى 

اأورام القولون واملثانة واملعدة وعنق الرحم واملبي�س.
العملية، كونها تخلف  بعد  اأمل��اً  اأق��ل  املنظار تعترب  اأن تقنية  وذك��ر 
جرحاً �سغرياً، ومتكن املري�س من مغادرة امل�ست�سفى ب�سكل اأ�سرع، 

والعودة اإىل حياته الطبيعية.
يف  التنظري  ع��ي��ادة  تطوير  اإىل  ي�سعى  امل�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
امل�ست�سفى، وحتويلها اإىل مركز عاملي للتميز يف تقدمي اخلدمات 
اأ�سحبت  الطبية  املناظري  الأن  باملنظار،  والت�سخي�سية  العالجية 
من  غريها  عن  التطور،  فائقة  عالجية  واإج����راءات  اأدوات  توفر 

االإجراءات العالجية االأخرى.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  �ساركت 
�سرطة  م��رك��ز  يف  بفرعها  متمثلة 
املعمورة ال�سامل باملبادرة املجتمعية 
اأطلقتها ونفذتها  التي  واالإن�سانية 
حممد  ب���ن  ���س��ق��ر  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة 
ال���ق���ا����س���م���ي ل����الأع����م����ال اخل���ريي���ة 
مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���س  باإمارة 
العامة  واخلدمات  االأ�سغال  دائ��رة 
ملدر�سة  ال��ت��اب��ع  "فزعة"  وف���ري���ق 
الغب للتعليم االأ�سا�سي – بنات - .

ووزع�����ت امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
غداء  وجبة   100 نحو  �سركائها 
باالإ�سافة اإىل مبالغ مالية وهدايا 
قّيمة على العمال وذلك يف حديثة 
وكرمت   ، ب���االإم���ارة  ال��ع��ام��ة  �سقر 
معها  امل��ت��ع��اون��ة  اجل��ه��ات  املوؤ�س�سة 
تذكارياً  املبادرة ومنحتهم درعاً  يف 

، واأكدت املوؤ�س�سة باأن املبادرة تاأتي 
تزامناً مع توجيهات �ساحب ال�سمو 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
باإعالنه  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 

2017 عاماً للخري ومتا�سياً  عام 
مع  اإط��الق �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

اآل م��ك��ت��وم ناب  حم��م��د ب��ن را���س��د 
ري�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم اإم��ارة دب��ي رع��اه اهلل مبادرة 
وحتقيقاً  للطعام  االإم�����ارات  ب��ن��ك 

واملجتمعية  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادئ 
امل�سرتكة الهادفة اإىل ت�سجيع اأفراد 

دعم  يف  للم�ساهمة  ك��اف��ة  املجتمع 
احلقيقية  وامل�ساهمة  الفئات  ه��ذه 
يف زرع اخلري يف نفو�س كل مواطن 
باعتباره  ال�سواء  حد  على  ومقيم 
خ�����س��ل��ة ت��ع��ك�����س ال����ك����رم واإط����ع����ام 
الطعام وهي خ�سل عرف بها قادة 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  و���س��ع��ب 
النقيب  اأكد  . ومن جانبه  املتحدة 
ال�سرطة  ف��رع  مدير  بلهون  را���س��د 
املعمورة  �سرطة  مبركز  املجتمعية 
راأ�س  �سرطة  ح��ر���س  اإىل  ال�سامل 
تر�سيخ  يف  امل�ساهمة  على  اخليمة 
وتعزيز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
التطوع  وب����رام����ج  ال���ت���ط���وع  روح 
من  املحلي  املجتمع  �سرائح  لكافة 
للتحفيز  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني 
ل��ل��ع��م��ل اخل������ريي وت����اأك����ي����داً على 
اجلديدة  االأج��ي��ال  يف  الوطن  قيم 

القادمة .

– راأ�س اخليمة- الفجر: 

ان  االقت�ساد  ب���وزارة  امل�ستلك  حماية  ادارة  مدير  النعيمي  د.ها�سم  اأعلن 
منافذ البيع واجلمعية  التعاونية يف راأ�س اخليمة ملتزمة بتثبيت  1100 
�سلعة متنوعة خالل العام احلايل2017 وعدم اللجوء  لرفع االأ�سعاراال 

بناء على موافقة اللجنة العليا حلماية امل�ستهلك. .
جاء ذلك خالل االجتماع الذي تراأ�سه النعيمي اأم�س مببنى وزارة االقت�ساد 
التعاونية  واجلمعية  البيع  منافذ  جلميع  ممثلني  بح�سور  اخليمة  براأ�س 
حيث مت التاأكيد من قبل وزارة االقت�ساد على ابقاء اأ�سعار ال�سلع من غري 

زيادة �سمن اجلهود التي تبذلها وزارة االقت�ساد حلماية امل�ستهلك .
وقال النعيمي عقب االجتماع : مت االتفاق مع املجتمعني على و�سع لوحة 
واأبواب  املعرو�سة على مداخل  ال�سلع  واأ�سعار  اأ�سماء  العربية عليها  باللغة 

منافذ البيع وو�سع مل�سقات لل�سلع تفيد بتثبيت االأ�سعار حتى 2017. 
ومن املعروف اأن قانون حماية امل�ستهلك االحتادي يعطي امل�ستهلك احلق 
يف احل�سول على فاتورة �سراء موؤرخة تت�سمن حتديد نوع ال�سلعة و�سعرها 
ال�سلعة  نوع  ب�ساأن  بيانات  ال�ساق بطاقات تت�سمن  املنافذ  كما يحتم  على 
ال�سايف  والوزن  والتعبئة  االنتاج  وتاريخ  املنتج  وا�سم  وطبيعتها ومكوناتها 
وبلد املن�ساأ وبلد الت�سدير و�سرح كيفية اال�ستعمال وتاريخ انتهاء ال�سالحية 
عالوة على ارفاق بيان تف�سيلي داخل العبوة ملكونات ال�سلعة وموا�سفاتها 
وقواعد ا�ستعمالها .    و�سدد االجتماع على �سرورة اتخاذ كافة التدابري التي 
حتقق هدف ا�سعاد امل�ستهلكني وفق توجهات الدولة ب�ساأن كل التعامالت.  
كما مت التاأكيد يف االجتماع على تفعيل اليوم اخلليجي الثاين ع�سر حلماية 
امل�ستهلك الذي �سيكون حتت �سعار " ت�سوق الكرتوين امن للم�ستهلك " يف  
الفرتة من مار�س وحتى ابريل 2017 على تت�سمن  م�ساركة منافذ البيع 
واجلمعية فيه بطرح العديد من الفعاليات التي ت�سب يف توعية امل�ستهلك 

وتر�سيد اال�ستهالك . 

••وا�صنطن - وام:

بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  ت��راأ���س��ت   
خالد القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح 
فعالية  يف  امل�������س���ارك  ال����دول����ة  وف����د 
الوطنية  لل�سالة  ال�سنوي  االإف��ط��ار 
االأمريكية  العا�سمة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي 
وا�سنطن بح�سور عدد من امل�سوؤولني 

احلكوميني واأتباع االأديان.
الفعالية  اأع����م����ال  ج�����دول  و���س��م��ن 
اج��ت��م��ع��ت م��ع��ال��ي��ه��ا مب��ج��م��وع��ة من 
ونظرائهم  االأم���ري���ك���ي���ة  ال���ق���ي���ادات 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط ومت 
مناق�سة عدد من الق�سايا االإقليمية 
�سبل  وبحث  امل�سرتك  االهتمام  ذات 
عامليا  ال��ت�����س��ام��ح  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ت���ع���اون 
بجانب ت�سليط ال�سوء على دور دولة 
االإم��ارات يف الدعوة لل�سالم والعمل 
من  الدولية  التحالفات  مع  الوثيق 
م�ستدامة  حلول  اإىل  التو�سل  اأج��ل 
والتفاهم  ال��ت��ع��اي�����س  ق��ي��م  ت��ك��ر���س 

خا�سة بني فئة ال�سباب.
وخ�����الل ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���س��ي��ة ع���ق���دت يف 
مركز وي�سلون مع الرئي�س التنفيذي 
وعدد  هارمان  جني  ال�سيدة  للمركز 

اأو�سحت  االإقليميني..  اخل��رباء  من 
القا�سمي  ل��ب��ن��ى  ال�����س��ي��خ��ة  م���ع���ايل 
الفل�سفة االإماراتية احلكيمة واالإرث 
 .. االآخ��ر  وقبول  االنفتاح  اخلالد يف 
االإم���ارات هي بوابة  اأن دول��ة  موؤكدة 
م�سيافة  دول�����ة  وه����ي  ال���ع���امل  ع��ل��ى 
اختالف  على  النا�س  بجميع  ترحب 
وخلفياتهم  ومعتقداتهم  دياناتهم 
اأفراد  حرية  اإىل  منوهة   .. الثقافية 
املجتمع يف ممار�سة ال�سعائر الدينية 
لد�ستور  وف��ق��ا  ب��ال��ق��ان��ون  امل�����س��ون��ة 

االإمارات.
معاليها  ذك��رت   .. ال�سياق  نف�س  ويف 
االإمارات  ال�سكان يف دولة  اأن غالبية 
بن�سبة  اأر�سها  على  املقيمني  هم من 
ت�سل اإىل %80 تقريبا اإذ حتت�سن 
جن�سية   200 م��ن  اأك���رث  االإم������ارات 
واح���رتام  وت��ق��دي��ر  ب�����س��الم  يعي�سون 
يف  ق��ي��ادي��ا  دورا  ل����الإم����ارات  اأن  ك��م��ا 
العنف  ون��ب��ذ  الت�سامح  قيم  تر�سيخ 
والتطرف عامليا .. م�سرية اإىل بع�س 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا االإم������ارات 
خدمة لالإن�سانية جمعاء مثل مركز 
التطرف  مل��ك��اف��ح��ة  ال�����دويل  ه���داي���ة 
العنيف ومركز �سواب بال�سراكة مع 

الواليات املتحدة االأمريكية.
ال�سبق  اىل  م���ع���ال���ي���ه���ا  وا��������س�������ارت 
احل��ك��وم��ي ال��ع��امل��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
الدولة  وزي����رة  من�سب  ب��ا���س��ت��ح��داث 
للت�سامح خالل عام 2016 واعتماد 
الربنامج الوطني للت�سامح مبحاوره 
الرئي�سية اخلم�سة املتمثلة يف تعزيز 
للت�سامح  ك��ح��ا���س��ن��ة  احل��ك��وم��ة  دور 
وتعزيز دور االأ�سرة املرتابطة يف بناء 
الت�سامح  وتعزيز  املت�سامح  املجتمع 

لدى ال�سباب ووقايتهم من التع�سب 
العلمي  املحتوى  واإث����راء  وال��ت��ط��رف 
وال���ث���ق���ايف ل��ل��ت�����س��ام��ح وامل�����س��اه��م��ة يف 
الت�سامح  لتعزيز  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود 

واإبراز االإمارات كبلد مت�سامح .
النقا�سية  احل���ل���ق���ة  ه�����ذه  و����س���م���ن 
الدولة  وزي�����رة  م��ع��ايل  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
للمراأة  ال��دورال��ق��ي��ادي   .. للت�سامح 
االإم��ارات��ي��ة واإ���س��ه��ام��ات��ه��ا ال��ب��ارزة يف 
كاملجاالت  املختلفة  العمل  جم��االت 

ال�سيا�سية واالقت�سادية .. ف�سال عن 
دوره���ا االإن�����س��اين يف ح��االت ال�سراع 

وق�سايا حقوق االإن�سان.
�سفارة  م��ق��ر  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأل���ت���ق���ت 
وا���س��ن��ط��ن مبجموعة  ل���دى  ال���دول���ة 
من طلبة االإمارات املبتعثني و�سددت 
على اأهمية اإبراز ال�سورة احل�سارية 
ل��دول��ة االإم�����ارات ودوره����ا ال��رائ��د يف 
وبناء  والتمكني  واحل����وار  التعاي�س 

ال�سالم.

الر�سمية  الزيارة  هذه  هام�س  وعلى 
يو�سف  �سعادة  اأق���ام   .. ال��دول��ة  لوفد 
لدى  ال���دول���ة  ���س��ف��ري  العتيبة  م��ان��ع 
ماأدبة  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
دبلوما�سيون  ح�����س��ره��ا  ع��م��ل  غ���داء 
اأم��ري��ك��ي��ون وجم��م��وع��ة م��ن الطلبة 
االإم����ارات����ي����ني امل��ب��ت��ع��ث��ني .. ك��م��ا مت 
م��ن��اق�����س��ة ع�����دد م����ن االه���ت���م���ام���ات 
االإماراتي  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل�سرتكة 
متانة  ت���ع���زي���ز  م���ث���ل  واالأم�����ري�����ك�����ي 
الثنائية  احل���ك���وم���ي���ة  ال����ع����الق����ات 
وجماالت االبتكار وتر�سيخ الت�سامح 
ع��امل��ي��ا. ���س��م ال���وف���د امل���راف���ق ملعايل 
 .. ك��ل م��ن  للت�سامح  ال��دول��ة  وزي���رة 
اإدارة  ال���درع���ي م��دي��ر  ع��م��ر ح��ب��ت��ور 
لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  يف  االإف��ت��اء 
وعبدالرحمن  واالأوق��اف  االإ�سالمية 
اإب�����راه�����ي�����م ال����ن����ا�����س����ري واع��������ظ يف 
االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة 
رئي�س  ح��ن��ا  م��ي��ن��ا  واالأب  واالأوق������اف 
يف  ع��ل��ي  ج��ب��ل  كنائ�س  اإدارة  جمل�س 
دبي ممثل الكني�سة القبطية والق�س 
القدي�س  كني�سة  فى  توم�سون  اآن��دي 
قازاجنيان  و�سونا  اأبوظبي  يف  اآن��درو 

من من�سقة العالقات بني الكنائ�س.

د. ها�سم النعيمي : 1100 �سلعة باأ�سعار 
ثابتة براأ�ض اخليمة خالل 2017  

االإفطار ال�سنوي لل�سالة الوطنية 

لبنى القا�سمي ت�سارك يف فعالية االإفطار ال�سنوي لل�سالة الوطنية يف وا�سنطن

اأطباء اخلري تعالج قلوب املئات من العمال يف اأوىل حمالتها التطوعية

خليفة التخ�س�سي: 1500 عملية ت�سخي�سة وعالجية لالأورام بتقنية املناظري  

�سمن مبادرة �سقر اخلريية 

ال�سرطة املجتمعية براأ�ض اخليمة توزع 100 وجبة غداء على العمال
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

بلغ عدد احلاالت امل�ستفيدة من م�ساعدات جمعية دار الرب" خالل العام املا�سي 14 
مليونا   73 بلغت  اإجمالية  بقيمة  ال��دول��ة  داخ��ل  م��ن  حمتاجة  حالة  و889  األ��ف��ا 

و355 األفا و423 درهما .
امل�ساعدات  قائمة  اأن  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  زاي��د  ب��ن  علي  اهلل  عبد  واأو���س��ح 
املحلية للعام املا�سي �سمت ت�سديد قيمة اإيجار امل�سكن لالأ�سر حمدودة الدخل وهو 
ما ا�ستفادت منه 2662 حالة بتكلفة 16 مليونا و428 األفا و595 درهما ودفع 
 556 عددهم  بلغ  الذين  �سدادها  على  القادرين  غري  للطلبة  اجلامعية  الر�سوم 
طالبا بقيمة 4 ماليني و372 األفا و299 درهما و�سداد الر�سوم الدرا�سية لطلبة 
املدار�س املتع�سرين ماديا مع اأ�سرهم وبلغ عدد امل�ستفيدين من هذا البند 3 اآالف 
و308 طالب بقيمة 16 مليونا و820 األفا و747 درهما واأ�ساف ابن زايد اأن 

قائمة امل�ساعدات الداخلية التي تتوىل اإدارة الزكاة واخلدمات االجتماعية تقدميها 
10 ماليني و383  ت�سمنت التكفل بر�سوم العالج الألف و371 مري�سا بقيمة 
األفا و12 درهما وتوفري املكيفات والثالجات لالأ�سر امل�ستورة خالل ف�سل ال�سيف 
يف اإطار امل�سروع الذي ا�ستفادت منه العام املا�سي 190 اأ�سرة من جن�سيات متعددة 

بتكلفة 724 األفا و25 درهما .
من جانبه اأ�سار حممد �سهيل املهريي ع�سو جمل�س االإدارة رئي�س قطاع اخلدمة 
عينية  م��واد  تقدمي  ت�سمنت  الرب  دار  م�ساعدات  اأن  اإىل  اجلمعية  يف  االجتماعية 
وم�سروع  اأ���س��رة  و765  األ��ف��ا   15 منها  وا�ستفادت  واأف����راد  اأ���س��ر  م��ن  للمحتاجني 
"الكفارات" واإطعام الطعام الذي قدمت اجلمعية حتت مظلته 322 األفا و770 
املوجهة  امل�ساعدات  بينها  خمتلفة  م�ساعدة  وم�ساريع  بنود  بجانب  متنوعة  وجبة 
للغارمني وكفالة طلبة العلم والدعاة والتكفل بتوفري تذاكر ال�سفر للمنقطعني 
على  للمقبلني  املقدمة  وامل�ساعدات  ال�سبيل  اأبناء  ال�سعبة من  الظروف  واأ�سحاب 

الزواج من غري القادرين ماديا وامل�ساعدات املوجهة للمطالبني بت�سديد الدية يف 
العمرة  م�ساريع  بجانب  للم�سلمني اجلدد  املخ�س�سة  وامل�ساعدات  ق�سايا خمتلفة 
واحلقائب املدر�سية وامل�ساعدات الأداء فري�سة احلج ودفع فواتري الكهرباء وك�سوة 

العيد باالإ�سافة اإىل امل�ساريف العامة .
املادية  امل�ساعدات  من  ن�سيب  باأكرب  ا�ستاأثرت  الدرا�سية  الر�سوم  اأن  املهريي  وبني 
24 باملائة اأعقبتها امل�ساعدات  التي قدمتها اجلمعية داخل االإمارات بن�سبة بلغت 
املوجهة لالأ�سر ذات الدخل املحدود ل�سداد قيمة اإيجار منازلها بن�سبة 23 باملائة 
املحتاجني يف ظروف وم�سارف  االأه��ايل  مل�ساعدة  املخ�س�سة  العامة  امل�ساريف  ثم 
باملائة   15 ب��واق��ع  ال��ع��الج  وت��ك��ال��ي��ف  ر���س��وم  ت�سديد  ت��اله��ا  ب��امل��ائ��ة   18 خمتلفة 
وم�ساعدة الغارمني 9 باملائة والر�سوم اجلامعية 6 باملائة ثم الكفارات التي نالت 
ال�سيف  خالل  لالأ�سر  والثالجات  املكيفات  تقدمي  م�سروع  اإىل  و�سوال  باملائة   4

املا�سي بن�سبة 1 باملائة .

2016 يف  الرب  دار  م�ساعدات  من  ا�ستفادت  حالة  و889  األفا   14

•• دبي-الفجر:

وج���ه م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خلفان 
مت�����ي�����م، ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س ال�������س���رط���ة 
باال�ستفادة  دب����ي،  يف  ال���ع���ام  واالأم������ن 
املتخ�س�سة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
دبي  ب�سرطة  العليا  امل��وؤه��الت  وحملة 
)امل��اج�����س��ت��ري وال���دك���ت���وراة( يف اإع����داد 
يحتاجها  ال��ت��ي  وال��درا���س��ات  البحوث 
م���رك���ز ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل ودع���م 
وت�سب  دب���ي،  ب�سرطة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ 
وتطويره  االأم���ن���ي  ال��ع��م��ل  �سميم  يف 
والقانونية  ال�سرطية  البحوث  مثل 
يحتاجها  التي  وامل��روري��ة،  واجلنائية 
توجهاتهم  دع����م  يف  ال���ق���رار  ���س��ان��ع��و 

وخططهم واهدافهم، وت�سكل مرجعا 
ذلك  ج��اء  اإليها.  احلاجة  عند  موثقا 
خالل لقاء معاليه، يف مكتبه، العميد 
الرحمن  ع���ب���د  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور 
ا�ست�سراف  م��رك��ز  م��دي��ر  �سلطان  ب��ن 
امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار بالوكالة، 
املركز،  وموظفي  ال�سباط  من  وع��دد 
بح�سور العميد اأحمد عتيق املقعودي، 
ال�سرطة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  مكتب  م��دي��ر 
واالأمن العام، بهدف ا�ستعرا�س و�سرح 
خطط واأه��داف املركز امل�ستقبلية مبا 
يتنا�سب وتوجهات احلكومة الر�سيدة 
العام  ن��ح��و  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال��ت��ط��ل��ع��ات 

2021م.
واأ����س���اد م��ع��ال��ي��ه ب���ال���دور ال����ذي يلعبه 

م���رك���ز ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل ودع���م 
ال��ق��رار يف �سرطة دب��ي، والذي  ات��خ��اذ 
على  ال��ب��اح��ث��ني  ت�سجيع  اإىل  ي��ه��دف 
احللول  وط�����رح  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ال��ب��ح��ث 
بالقدرات  امل��ع��ارف واالرت��ق��اء  واإث����راء 
واملتكامل  ال�����س��ام��ل  ال���دع���م  وت���وف���ري 
البحث  اأن  م�سيفاً  ال���ق���رار،  ل�����س��ن��اع 
وحمور  التقدم  مرتكز  اأ�سبح  العلمي 
باأنهم  ال��ب��اح��ث��ني  وا���س��ف��اً  ال��ت��ح�����س��ر، 

الرثوة احلقيقة اأينما كانوا.
واأكد معاليه باأن الدور الذي يقوم به 
مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم اتخاذ 
�سرطة  اأداء  وتعزيز  القرار يف تطوير 
دبي العلمي والبحثي، ي�سب يف �سميم 
العمل االأمني وتطويره باإعداد العديد 

والقانونية  ال�سرطية  ال��ب��ح��وث  م��ن 
يحتاجها  التي  وامل��روري��ة،  واجلنائية 
توجهاتهم  دع���م  يف  ال���ق���رار  ���س��ان��ع��وا 
وخططهم واهدافهم، وت�سكل مرجعاً 

موثقاً عند احلاجة اإليها.
ك��م��ا وج����ه م��ع��ال��ي��ه ب��و���س��ع اخلطط 
والدرا�سات امل�ستقبلية لتدريب وتاأهيل 
���س��ب��اط ���س��رط��ة دب���ي ل��ت��ويل منا�سب 
الدولية، مثل  املحافل  عليا وهامة يف 
جامعة الدول العربية واالأمم املتحدة 
م�سريا  وغ����ريه����ا،  االأم������ن  وجم��ل�����س 
القدرة  دب����ي  ���س��رط��ة  ل����دى  اأن�����ه  اإىل 
اأعلى  ل��ت��ويل  اأب��ن��ائ��ه��ا  تو�سل  اأن  على 
ملا يتمتعون به من موؤهالت  املنا�سب 
يقلون  وخ�����ربات جت��ع��ل��ه��م ال  ع��ل��م��ي��ة 

ك���ف���اءة ع���ن غ���ريه���م. واط���ل���ع معاليه 
الدكتور  العميد  ق��دم��ه  ع��ر���س  ع��ل��ى 
�سلطان،  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع���ب���داهلل 
فيما  امل�ستقبلية  امل��رك��ز  اأه���داف  ح��ول 
لالإنذار  ذكي  اأمني  نظام  ببناء  يتعلق 
االإح�سائية،  للبيانات  ومركز  املبكر، 
امل�ستقبلية،  ال�سيناريوهات  وتطوير 
ثقافة  ون�سر  لت�سويق  خطط  وو���س��ع 
اخلرباء  وتاأهيل  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 
وال�����درا������س�����ات  ال����ب����ح����وث  يف جم�������ال 
على  معاليه  اط��ل��ع  ك��م��ا  امل�ستقبلية. 
للمركز،  اجل��دي��د  التنظيمي  الهيكل 
والذي مت ت�سميمه ليتما�سى مع روؤية 
حكومة دبي و�سيا�ستها، وروؤية �سرطة 
برنامج  �سرح حول  اإىل  وا�ستمع  دب��ي، 

الذكاء اال�سطناعي وجماالت تطبيقه 
معاليه  ووج�����ه  االأم����ن����ي،  ال��ع��م��ل  يف 
ب��اال���س��ت��ف��ادة م��ن ب��رن��ام��ج ل��غ��ة املكان 
والتحري  البحث  ي�ساعد رجال  الذي 
الكثري  وا�ست�سراف  االأمني،  التنبوؤ  يف 

من الق�سايا االأمنية.
املقرتح  الت�سور  على  معاليه  وواف���ق 
م��ن ال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د اهلل عبد 
ا�ستحداث  الرحمن بن �سلطان، حول 
اال�سطناعي  والذكاء  للتقنيات  مركز 

ب�سرطة دبي، وا�ستحداث وحدة لر�سم 
املوازنة  بتوفري  واأم��ر  ال�سيناريوهات، 
الوطنية  ال���ك���ف���اءات  ل��ت��اأه��ي��ل  امل��ال��ي��ة 
م�سروعات  امل���رك���ز  لتنفيذ  ال���الزم���ة 

وخططه امل�ستقبلية. 

•• دبي- وام :

 ث��م��ن ال��دك��ت��ور حم��م��د اأح��م��د بن 
ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س  فهد 
زايد الدولية للبيئة اإ�سراف بلدية 
دبي على مبادرة بنك الطعام التي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل .. 
م�����س��ي��دا ب��ت�����س��خ��ري ك����ل اإم���ك���ان���ات 
مهمة  الإجن���اح  وخ��ربات��ه��ا  البلدية 
ال��ب��ن��ك وحت��ق��ي��ق ر����س���ال���ة امل���ب���ادرة 
امل��واك��ب��ة ل��ع��ام اخل���ري ال���ذي اأعلنه 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل.
اأن مبادرة  اب��ن فهد  الدكتور  واأك��د 
ب��ن��ك ال���ط���ع���ام ت���اأت���ي ���س��م��ن عمل 
ت��ط��وي��ر منظومة  ع��ل��ى  االإم�������ارات 
البيئة  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  م��ت��ك��ام��ل��ة 

واال�ستهالك  االإنتاج  �سعار  وحتقق 
امل�����س��ت��دام ومت��ث��ل خ��ط��وة مهمة يف 
وتقليل  الطعام  ا�ستهالك  تر�سيد 
ن�����س��ب��ة ال���ف���اق���د وم�����ا ت�����س��ب��ب��ه من 
م��ن جهة  ال��دول��ة  مل���وارد  ا�ستنزاف 
م�سرية  ت�ستكمل  ثانية  جهة  وم��ن 
العطاء والعمل اخلريي التي اأر�سى 
دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��روؤ���س الدكتور 
للجنة  ال��دوري  ابن فهد االجتماع 
العليا ملوؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة 
2017 بح�سور نائبه اأحمد حممد 
امل�ست�سار  النجار  اأحمد  رفيع وعلي 
امل���ايل وال��دك��ت��ورة م�����س��ك��ان حممد 
العور اأمني عام جائزة زايد الدولية 
خليفة  ح��م��دان  وامل��ه��ن��د���س  للبيئة 
االإمارات  جائزة  عام  اأمني  ال�ساعر 
خالد  والدكتور  للبيئة  التقديرية 
القانوين  امل�����س��ت�����س��ار  ع��م��ر  اأح���م���د 
الدكتور  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء  ب��ج��ان��ب 

واملهند�سة  ال�����س��وي��دي  غ��امن  غيث 
مرمي �سعيد حارب والدكتور �سالح 
اأ�سيلة  واملهند�سة  را�سد احلمراين 
وامل��ه��ن��د���س��ة علياء  امل��ع��ال  ع��ب��د اهلل 
والدكتور  الهرمودي  الرحيم  عبد 
امل�ست�سار  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  ع��ي�����س��ى 

الفني للموؤ�س�سة.
واأ����س���اد ال��دك��ت��ور اب���ن ف��ه��د بجهود 
تاأليفه  اأب���ودي���ة يف  اأي����وب  ال��دك��ت��ور 
والبيئة  واالإن�����س��ان  الطاقة  لكتاب 
الذي اأ�سدرته موؤ�س�سة زايد حديثا 
�سمن �سل�سلة كتاب عامل البيئة .. 
م�سريا اإىل اأن املوؤ�س�سة تاأمل يف اأن 
ملتخذي  مرجعا  الكتاب  ه��ذا  يوفر 
االأ�سا�سية  املفاهيم  الإدراك  القرار 
التي يجب اأن تبنى عليها ال�سيا�سات 
يكون  واأن  االإمن��ائ��ي��ة  وال����ق����رارات 
مرجعا  وامل��ع��ل��م��ني  ل��الإع��الم��ي��ني 
البيئية  وال��ث��ق��اف��ة  ال���وع���ي  ل��ن�����س��ر 

لتبني اأمناط حياة م�ستدامة.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  ون���اق�������س 

 .. للبيئة  ال��دول��ي��ة  زاي���د  مل��وؤ���س�����س��ة 
اآل��ي��ات ال��رتوي��ج جل��ائ��زة االإم����ارات 
اإر�سال  مت  حيث  للبيئة  التقديرية 
وتغريدات  امل�������س���ارك  دل��ي��ل  راب����ط 
تويرت  ع����رب  ل���ل���ج���ائ���زة  ل���ل���رتوي���ج 
العربية  ب���ال���ل���غ���ات  وان�������س���ت���ج���رام 
اإر�سال  ومت  واالأردو  واالإجن��ل��ي��زي��ة 
باملوؤ�س�سة  املتعلقة  املعلومات  جميع 
اللجنة  اأع�������س���اء  اإىل  واجل�����ائ�����زة 
املمثلني  البيئية  للتوعية  الوطنية 
والأع�ساء  ال����دول����ة  اإم��������ارات  ل��ك��ل 
ي�سم  ال�������ذي  ال����ب����ح����وث  جم���ل�������س 
اجل�����ام�����ع�����ات وم������راك������ز ال���ب���ح���وث 
القيام  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال���وط���ن���ي���ة 
املختلفة  االإم������ارات  ع��ل��ى  ب��ج��والت 
ال��ف��ئ��ات يف  ل��ق��اءات ملختلف  وع��ق��د 
بال�سور  عر�س  وتقدمي  اإم���ارة  كل 
ل�������س���رح اأه��������داف وف����ئ����ات اجل���ائ���زة 
اإىل  اإ�سافة  لها  الرت�سيح  وكيفية 
ومطبوعات  الرت�سيح  دليل  توزيع 
يف  اإع���الن  ن�سر  مت  كما  املوؤ�س�سة.. 

باللغتني  وامل��ج��ت��م��ع  البيئة  جم��ل��ة 
العربية واالجنليزية.

وناق�س املجتمعون .. كيفية م�ساركة 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة يف  ال��ت��غ��ري  وزارة 
ال���رتوي���ج ل��ل��ج��ائ��زة ك�����س��ري��ك دائم 
توزيع  ح����ول  امل�����س��ت��ج��دات  واآخ������ر 
دليل امل�سارك على كل االأع�ساء يف 
املناخي  للتغري  االإم�����ارات  جمل�س 
وال��ب��ي��ئ��ة ول��ك��ل االأع�����س��اء يف جلنة 
اال�ستدامة  الأب����ح����اث  االإم����������ارات 

البيئية.
وبحثت اللجنة العليا اإطالق ور�س 
ع��م��ل ون������دوات ع��ل��م��ي��ة وم���ب���ادرات 
طرق  من  اال�ستفادة  مع  للت�سجري 
ال�سباب  ك�����س��ائ��د  امل��ت��ط��ورة  ال����ري 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  وال���ت���وا����س���ل 
ح�����ول ذلك  ل���ل���ت���ع���اون  ال����دول����ة  يف 
واال�ستفادة يف الت�سجري من االأنواع 
املهجنة واملقاومة للجفاف واالآفات 

مثل النخيل املهجن.
وب���ح���ث اأع���������س����اء ال���ل���ج���ن���ة اآل���ي���ات 

برنامج  ح��ول  ال���وزارة  مع  التعاون 
والتح�سري  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ت��وع��ي��ة 
خلطة كاملة لتنفيذه بعد التن�سيق 

مع اإدارة اخلدمة الوطنية.
اجلوانب  تطوير  اآليات  بحثوا  كما 
وتطوير  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  االإع��الم��ي��ة 
تقوم  ال���ت���ي  وال���ك���ت���ب  ال�����دوري�����ات 
كتيبات  اإ���س��دار  واإمكانية  بن�سرها 

���س��ل�����س��ل��ة ق�����س�����س بحيث  ل��ل�����س��غ��ار 
كاريكاتري  مع  �سهلة  اأ�سماء  تختار 
كل  فيها  وي��راع��ي  م�سوق  باأ�سلوب 

قطاعات املجتمع.
واأع�ساء  فهد  ابن  الدكتور  وناق�س 
موؤ�س�سات  م��ع  ال��ع��الق��ات  ال��ل��ج��ن��ة 
البيئية  ب��ال�����س��وؤون  املعنية  ال��دول��ة 
والرتتيب معها الجتماعات دورية 

وتعزيز العالقة مع منظمات االأمم 
املتحدة التي تعترب �سريكا ملوؤ�س�سة 
زايد من �سنوات �سابقة مثل برنامج 
 UNEP للبيئة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
 UNDP وال��ربن��ام��ج االإمن���ائ���ي 
ال�سناعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وم���ن���ظ���م���ة 
UNIDO واملجل�س االإقت�سادي 

. ECOSOC االإجتماعي

•• دبي-الفجر: 

االإدارة  وال�سيطرة يف  القيادة  اإدارة مركز  �سجلت 
ليلة اجلمعة  ب�سرطة دبي منذ  للعمليات  العامة 
762 حادثا مروريا  ال�سبت  ليلة  املا�سية وحتى 
 31 وقعوا يف مناطق متفرقة باإمارة دبي بواقع 
يف  تلقت  كما  بليغا،  حادثا  و24  متو�سطا  حادثا 

الفرتة ذاتها 8286 مكاملة.
اإدارة  م��دي��ر  اأم����ان،  امل��ق��دم حممد جمعة  ون��ا���س��د 
ب��ال��وك��ال��ة يف االإدارة  ال��ق��ي��ادة وال�����س��ي��ط��رة  م��رك��ز 
وم�ستخدمي  ال�سائقني  جميع  للعمليات،  العامة 

ال���ط���ري���ق ب�������س���رورة ت���وخ���ي احل���ي���ط���ة واحل�����ذر 
املركبات  وقيادة  الطق�س،  تقلبات  عند  واالنتباه 
لتعر�س  ن��ظ��را  ال�سرعة  وت��ف��ادي  وح���ذر،  ب��ه��دوء 
يوؤدي  قد  ما  وه��و  قوية  وعوا�سف  لرياح  البالد 
اإىل فقدان ال�سيطرة على املركبة ووقوع حوادث.

تفاديا  وبحرية  برية  برحالت  القيام  وح��ذر من 
هبوب  م��ن  املفاجئة  الطق�س  تقلبات  يف  للوقوع 
ل��ل��ري��اح واأج�������واء م���اط���رة وع���وا����س���ف رم��ل��ي��ة يف 
خمتلف م��ن��اط��ق ال���دول���ة، داع��ي��ا ال�����س��ائ��ق��ني اإىل 
و�سائل  خ���الل  م��ن  الطق�س  ح���االت  م��ن  ال��ت��اأك��د 
املرورية  احل������وادث  ل��ت��ف��ادي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االع�����الم 

العمل قبل  اإىل  اإىل اخلروج  باالإ�سافة  اخلطرية 
وقت كاف.

اأم�����ان ج��م��ي��ع ال�����س��ائ��ق��ني باتباع  وط���ال���ب امل���ق���دم 
الن�سائح واالإر�سادات التي تطلقها جميع اجلهات 
يف الدولة لتكون طرقنا اآمنة، والتاأكد من نظافة 
وم�سابيح  ال���ن���واف���ذ  وزج�����اج  االأم����ام����ي  ال���زج���اج 
االإ�ساءة ونظافة االإ�سارات ال�سوئية وعملها قبل 
كافية  م�سافة  ت��رك  اإىل  باالإ�سافة  املركبة  قيادة 
اأمامهم،  ت�سري  ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ات  مركباتهم  ب��ني 
اإال يف  امل�سار  تغيري  ال�سري وعدم  وااللتزام بخط 

حاالت ال�سرورة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة،  مر�سدات  مفو�سية  نظمت 
لريادة  ال�سارقة  مركز  م��ع  بالتعاون 
تدريبياً  برناجماً  "�سراع"،  االأع��م��ال 
ل��ل��م��ر���س��دات ع��ل��ى م����دار اأرب���ع���ة اأي����ام 
ب��ع��ن��وان ال��ق��ي��ادات ال�����س��اب��ة، ���س��م 30 
-12 اأعمارهن بني  مر�سدة تراوحت 

مفاهيم  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ع���ام���اً،   15
التنمية  دور  واإب���راز  لديهن،  القيادة 

الذاتية والوعي الذاتي يف حياتهن.
وت�������س���م���ن ال����ربن����ام����ج ���س��ل�����س��ل��ة من 
التي  التمهيدية  واالأن�سطة  النقا�سات 
واملهارات  ال��ق��ي��ادة  يف  خ���رباء  اأع���ده���ا 
احلياتية، وركزت كل واحدة منها على 
الذاتية،  التنمية  مثل  حم��دد  جانب 
وامل������ه������ارات االج���ت���م���اع���ي���ة، واإظ����ه����ار 
اإجنازات كل مر�سدة ومتيزها الفردي 
حتليل  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ح�����دة،  ع��ل��ى 
�سيخة  وقالت  و�سعفها.  قوتها  نقاط 
ال�سام�سي، مدير م�ساعد يف مفو�سية 
مر�سدات ال�سارقة: اإن تعليم ال�سابات 
لي�س  التنمية،  اأ�سا�س  هو  ومتكينهن 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال���ف���ردي وح�����س��ب، بل 
اأي�ساً على امل�ستوى اجلماعي، متمثاًل 
���س��ت��ت��ط��ور بف�سل  ال��ت��ي  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات 

اليوم  فعاملنا  امل��ر���س��دات،  ه����وؤالء  دور 
ال�سباب  م���ن  ج��ي��ل  اأك�����رب  ي��ح��ت�����س��ن 
وال�سابات، ولذلك ينبغي اأن نوفر لهم 
ال��ت��ك��ّي��ف وال���دواف���ع الالزمة  ع��وام��ل 

لتنمية روح امل�سوؤولية لديهم. 
"�سممنا  ال�سام�سي:  �سيخة  واأ�سافت 
برنامج القيادات ال�سابة بعناية لغر�س 
نفو�سهن من  ال��ذات��ي يف  ال��وع��ي  قيم 
خالل جمموعة قيمة من املحا�سرات 
ت�ساعد  ال��ت��ي  واالأل����ع����اب  واالأن�����س��ط��ة 

�سخ�سياتهن،  اأن�������واع  حت���دي���د  ع��ل��ى 
واأمناط القيادة املثلى التي تنا�سبهن، 
لريادة  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  ومب�����س��اع��دة 
����س���راع وخ���ربت���ه يف جمال  االأع����م����ال 
نعرفهن  اأن  ا�ستطعنا  ال�سباب،  تنمية 
اجلّيدة،  ال��ق��ي��ادة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات  ع��ل��ى 
وت���دري���ب���ه���ن ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق م���ه���ارات 
القيادة ب�سكل فاعل مع الرتكيز ب�سكل 

خا�س على الذكاء العاطفي.
الربنامج  خ��الل  املر�سدات،  و�ساركت 

اأربعة  مل���دة  ا���س��ت��م��ر  ال����ذي  ال��ت��دري��ب��ي 
اأي��ام، يف جمموعة كبرية من االألعاب 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة م��ث��ل دائ������رة االأ����س���م���اء، 
واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ال��ت��ي هدفت 
حتديد  م����ن  ف����ت����اة  ك����ل  مت���ك���ني  اإىل 
خاللها،  من  املهني  م�ستقبلها  معامل 
واخ���ت���ربت االأن�����س��ط��ة م��ه��ارات��ه��ن يف 
التوا�سل، وعلمتهن اأ�سا�سيات ممار�سة 
القيادة ب�سكل يومي، وعي�سها كاأ�سلوب 

حياة.

•• الفجرية-الفجر:

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة الأ����س���ب���وع امل�����رور ب�سرطة 
الفجرية اجتماعاً تن�سيقياً برئا�سة العميد علي را�سد 
اليماحي رئي�س اللجنة الفرعية الأ�سبوع املرور بادارة 
املرور والدوريات يف القيادة العامة ل�سرطة الفجرية 
وذل����ك الع�����داد وال��ت��ح�����س��ري الأ���س��ب��وع امل�����رور الثاين 
والثالثني لدول جمل�س التعون اخلليجي حتت �سعار 

حياتك اأمانة .
واأو�سح رئي�س اللجنة اأن هذه املنا�سبة ال�سنوية املقامة 
على م�ستوى دول جمل�س التعاون تاأتي �سمن اخلطة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ا���س��ة بقاط 
املرور الهادفة اإىل حت�سني االأمن وال�سالمة و�سالمة 
الطرق من خالل الهدف اال�سرتاتيجيي �سبط اأمن 

الطرق.
على  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  عملت  وال��ذي 
خف�س  اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  تطبيقه 
ن�سبة احلوادث وتقليل الوفيات وتطوير التعاون بني 
اىل  للو�سول  االأخ���رى  واجل��ه��ات  القطاعات  خمتلف 
اآمن وم�ستقر وخال  املتكاملة نحو جمتمع  املنظومة 

من احلوادث املرورية وتوعية كافة �سرائح املجتمع .
وقد مت خالل االجتماع تق�سيم املهام وتوزيع االأدوار 
وفعاليات  خطة  وا�ستعرا�س  الفرعية  اللجان  على 

على  االتفاق  مت  كما  التف�سيلية،  الربنامج  وموازنة 
باالمارة  التجارية  امل��راك��ز  يف  التوعية  جهود  تركيز 
اىل  ال��و���س��ول  بهدف  وامل��دار���س  الريا�سية  واالن��دي��ة 

اأكرب �سريحة من املجتمع خا�سة طلبة املدار�س.
م��رئ��ي��ة و�سمعية  ل���ق���اءات  ع��م��ل  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ه���ذا 
ل�سباط امل���رور ع��رب و���س��ائ��ل االع���الم واإق��ام��ة نقاط 
توعية على الطرقات يتم من خاللها توزيع كتيبات 
ن�سائح  تت�سمن  ال��ط��ري��ق  مل�ستخدمي  وامل��ن�����س��ورات 
وقوع  اىل  خمالفتها  مات�سبب  ع���ادة  ال��ت��ي  ار���س��ادي��ة 

احلوادث املرورية.
املوقع  على  للحملة  �ساملة  تغطية  عمل  �سيتم  كما 
االلكرتوين للقيادة ومافات اجلمهور بكل جديد من 

االأن�سطة اأوال باأول .
واأ�ساف املالزم اأول حممد ح�سن الب�سري مدير فرع 
التوعية واالإع��الم امل��روري ب��االإدارة بان احلملة تاتي 
والدوريات  امل��رور  ادارة  تنفذها  التي  للجهود  مكملة 
تطراأ  قد  التي  امل�سببات  كافة  من  الفجرية  ب�سرطة 
 ( احلملة  �سعار  يعك�س  اإذ  امل��روري��ة  �سالمتهم  على 
القيادة  وح�سن  �ساحبة  �سخ�سية   ) اأم��ان��ة  حياتك 
القيادة لهو  ف�سرعة قائد مركبة وعجلته وتهوره يف 
على  يجب  اإذ  واأخ��الق��ه  �سلوكه  �سوء  على  دليل  خري 
التي  واالنظمة  القوانني  اأن يحرتم  قائد مركبة  كل 

و�سعت من اجل �سالمة وحياة كل فرد.

اأ�ساد بدور مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار

�ساحي خلفان: �سباط �سرطة دبي موؤهلون لتويل اأعلى املنا�سب يف املحافل الدولية

اللجنة العليا ملوؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة تعقد اجتماعها الدوري

�س��اع��ة  24 خ�الل  دب�ي  اإم�ارة  يف  مروري�ًا  حادث�ًا   762

�سرطة الفجرية ت�ستعد الأ�سبوع املرور اخلليجي 
املوحد " حياتك اأمانة" لعام 2017م

من خالل برنامج ا�ستمر على مدى اأربعة اأيام

مفو�سية مر�سدات ال�سارقة تدرب الفتيات على مهارات القيادة 
�سفري الدولة يف اأوتاوا 

يلتقي احلاكم العام لكندا 
•• اأوتاوا-وام:

ال���ت���ق���ى ����س���ع���ادة حم���م���د ���س��ي��ف هالل 
ال�����س��ح��ي ���س��ف��ري ال���دول���ة ل���دى اأوت�����اوا 
احلاكم  ج��ون�����س��ت��ون  دي��ف��ي��د  ف��خ��ام��ة 
حفل  هام�س  على  وذل���ك  لكندا  ال��ع��ام 
ال�ستوي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  اال���س��ت��ق��ب��ال 
روؤ�ساء  ال�����س��ع��ادة  الأ���س��ح��اب  ال�����س��ن��وي 
االأجنبية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال���ب���ع���ث���ات 
�سعادة  ون��ق��ل   . ك��ن��دا  ل��دى  املعتمدين 
احلاكم  ل��ف��خ��ام��ة  ال�����س��ح��ي  ال�����س��ف��ري 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  حت��ي��ات  ال��ع��ام 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  اهلل" و�ساحب  "حفظه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
لفخامته  �سموهم  ومتنيات  امل�سلحة 
وال�سعب الكندي بالتقدم والرفاهية . 
كما التقى �سعادة ال�سفري خالل حفل 
فيليب  فران�سي�س  م��ع��ايل  اال�ستقبال 
وزي����ر ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة اجل���دي���د يف 
التعديل الوزاري للحكومة الفيدرالية 
بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى   . الكندية 
فيه  ملا  الثنائية  العالقات  تعزيز  �سبل 

امل�سلحة امل�سرتكة للبلدين .
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عربي ودويل

اعلن حلف �سمال االطل�سي اأم�س بدء برنامج يف االرا�سي العراقية 
لتدريب قوات االمن على تعطيل العبوات املتفجرة التي ي�ستخدمها 
تنظيم داع�س االإرهابي. وا�ساف احللف يف بيان ان حواىل 30 جنديا 
ي�ساركون يف الدورة االوىل التي ت�ستمر خم�سة ا�سابيع، مو�سحا ان 
بلدانه قدمت معدات حماية للجنود يف اطار تدريبهم. وذكر احللف 
االطل�سي ان هذا الربنامج اجلديد �سيجرى بالتوازي مع تدريبات 
املدين  ال��ت��ع��اون  �سعيد  على  ال��ع��راق  يف  االطل�سي  احللف  بها  يقوم 
باأن بلدان االطل�سي وافقت خالل قمة وار�سو يف  الع�سكري، مذكرا 
متوز يوليو 2016، على نقل تدريبات جتري يف االردن حاليا اىل 
ان  بيان،  يف  �ستولتنربغ  ين�س  للحلف  العام  االم��ني  واعلن  ال��ع��راق. 
هذا النوع من الربامج ي�ساهم يف تعزيز قدرة العراق على حماربة 
اف�سل  ان  وا�ساف  البالد.  �سالمة  و�سمان  االإرهابي  داع�س  تنظيم 
القوات  تدريب  االره��اب هو  اجل مكافحة  لدينا من  �سالح متوافر 
املحلية”، معتربا ان جي�سا عراقيا يت�سم مبزيد من القوة والفعالية 
يعني عراقا ينعم مبزيد من االمان و�سرق او�سط اكرث ا�ستقرارا”. 
ويت�سمن دور االطل�سي يف املنطقة، منذ ت�سرين االأول اكتوبر املا�سي، 
دعما تقدمه طائراته االيواك�س للمراقبة اىل التحالف الدويل الذي 

يحارب تنظيم داع�س االإرهابي. 

ع��ل��ق��ت ���س��ح��ي��ف��ة ���س��ن��داي ت��امي��ز ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى ق��م��ة االحت���اد 
االأوروبي التي انعقدت يف مالطا اجلمعة، قائلة اإنه يف جولة النقا�س 
اخلتامية ب�ساأن م�ستقبل االحتاد االأوروبي التي مل ت�سارك بها رئي�سة 
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي، حتدثت امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال 
عن  لالهتمام  مثري  نحو  على  اآخ��ري��ن  حكومات  وروؤ���س��اء  م��ريك��ل، 
“ذلك  اإن  الربيطانية،  ال�سحيفة  وقالت  ال�سرعات.  اأوروب��ا متعددة 
على  م��ريك��ل  اإ���س��رار  ول��ك��ن  دائ��م��اً.  بريطانيا  رغبته  م��ا  بالتحديد 
�سرورة اأن تعني �سوق موحدة اأن يكون هناك حرية تنقل لالأ�سخا�س 
اأي�ساً، بينما كانت ت�ستقبل يف الوقت ذاته يف اأملانيا مئات االآالف من 
ب�ساأن  الربيطاين  اال�ستفتاء  لنتيجة  املهاجرين، كان مبثابة �سمان 
اخلروج من االحتاد االأوروبي. واأ�سافت ال�سحيفة اأنه من املمكن اأن 
يتطور االحتاد االأوروبي يف اجتاهات كثرية خالل االأعوام القادمة. 
اإن منوذج تعدد ال�سرعات ميكن اأن يتو�سع اإىل حلقة خارجية ت�سمل 
بلداناً من بينها بريطانيا و�سوي�سرا وغريها من الدول التي لديها 
اإمكانية الو�سول اإىل ال�سوق الداخلية امل�سرتكة، ولكنها ال ت�سارك يف 

حرية تنقل االأ�سخا�س فيما بينها.

يجتمع قائد اجلي�س االأ�سرتايل اأجنو�س كامبل مع قادة ع�سكريني 
الع�سكري  التعاون  تعليق  بعد  االأربعاء  يوم  جاكرتا  يف  اإندوني�سيني 
بني البلدين ال�سهر املا�سي ب�سبب مواد تعليمية مهينة عرث عليها 
ك��ام��ب��ل م��ع نظريه  اأن يجتمع  امل��ق��رر  اأ���س��رتال��ي��ة. وم���ن  ق��اع��دة  يف 
ح�سبما  موليونو  االأرك���ان  ورئي�س  نورمانتيو  جاتوت  االإندوني�سي 

�سرح وريانتو املتحدث با�سم اجلي�س االإندوني�سي.
وكان قائد اجلي�س االإندوني�سي قد اأعلن تعليق العالقات الع�سكرية 
بعد اأن عرث �سابط اإندوني�سي على مواد تعليمية مهينة خالل دورة 
تدريبية لغوية يف اأ�سرتاليا اأواخر العام املا�سي. وقال نورمانتيو اإن 
املواد تنال من اجلي�س االإندوني�سي ومن االأمة االإندوني�سية بل من 

اإيدلوجية اإندوني�سيا.
و���س��ارع��ت احل��ك��وم��ت��ان اإىل ت��ه��دئ��ة ال���ت���وت���رات وق����ال وزي����ر االأم���ن 
بربنامج  اخل��ا���س  التعاون  اإن  الح��ق  وق��ت  يف  ويرانتو  االإندوني�سي 

التدريب اللغوي يف اأ�سرتاليا هو فقط الذي توقف.
حتقيق  نتائج  �سيبحث  كامبل  اإن  اأ�سرتالية  اإع���الم  و�سائل  وذك���رت 
تاأكيدات  اإندوني�سيا  طلبت  اأن  بعد  امل�ساألة  يف  الدفاع  وزارة  اأجرته 
ب�����س��اأن امل���واد ال��ت��دري��ب��ي��ة. ورف�����س وري��ان��ت��و امل��ت��ح��دث با�سم اجلي�س 
متحدث  واأك��د  املحادثات.  اأعمال  ج��دول  على  التعليق  االإندوني�سي 
التعقيب  اأي�سا  رف�س  لكنه  الزيارة  االأ�سرتالية  الدفاع  وزارة  با�سم 

على جدول املحادثات.

عوا�صم

بروك�سل

جاكرتا

لندن

عائالت �سورية تغادر
 بريوت اىل الواليات املتحدة 

•• بريوت-اأ ف ب:

غادرت عائالت �سورية ام�س مطار بريوت الدويل يف طريقها اىل الواليات 
املتحدة بعد تعليق الق�ساء االمريكي العمل بقرار الرئي�س دونالد ترامب 

حظر دخول مواطني �سبع دول االرا�سي االمريكية.
وافادت الوكالة الوطنية لالعالم اللبنانية ان “�سركات الطريان العاملة 
يف املطار بداأت اعتبارا من االحد بال�سماح لرعايا الدول ال�سبع بالتوجه اىل 
الواليات املتحدة على من رحالت ال�سركات الوطنية والعربية واالجنبية 

تطبيقا لقوانني ال�سفر العاملية.
ر�سمية  وثائق  ال�سورية احلاملة  العائالت  وا�سافت غادر بريوت عدد من 
بع�س  طريق  عن  هناك  اىل  متوجهة  االمريكية  االرا�سي  دخ��ول  تخولها 

الدول االوروبية والعربية.
بر�س  لفران�س  اللبنانية  االأو���س��ط  ال�سرق  ط��ريان  �سركة  يف  م�سدر  واك��د 

ا�ستئناف ال�سماح ملواطني الدول ال�سبع بال�سفر اىل الواليات املتحدة.
ي�سار اىل عدم وجود رحالت مبا�سرة بني لبنان والواليات املتحدة. ونتيجة 
احلرب والعقوبات الغربية على �سوريا، يختار غالبية ال�سوريني ال�سفر اىل 

اخلارج عن طريق بريوت.
الذي  التنفيذي  باملر�سوم  العمل  اجلمعة  ام��ريك��ي  ف���درايل  ق��ا���س  وع��ل��ق 
الواليات  اب��واب  فتح  اع��اد  ما  يناير،  الثاين  كانون   27 يف  ترامب  ا�سدره 
املتحدة امام مواطني الدول ال�سبع وهي العراق وليبيا وال�سودان و�سوريا 
ا�ستئناف فدرالية االأحد  وال�سومال واليمن واي��ران. كما رف�ست حمكمة 

طلبا قدمته وزارة العدل ملعاودة العمل فورا بقرار احلظر.

معاريف: �سابط اإ�سرائيلي يك�سف خبايا عملية �سرية

مظاهرة يف تلب اأبيب �سد التمييز وهدم منازل الفل�سطينيني

توقع ا�ستئناف ال�سماح 
بدخول الالجئني للواليات املتحدة 

اإ�سرائيل تعمق تعاونها مع تركيا وخلفاء نتانياهو ي�ستعدون 

لوبن تعلن برناجمها لالنتخابات الرئا�سية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

لوحدة  ال�������س���اب���ق  ال���ق���ائ���د  ك�����س��ف 
باجلي�س  اخل����ا�����س����ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
ال��ت��ي تقوم  امل��ه��ام  اأن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
واأن  بال�سرية،  تت�سم  وح��دت��ه  بها 
بحوزتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  معظم 
تبقى بعيدة عن متناول اجلمهور، 
لديها  ال����وح����دة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
عابرة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  اإم���ك���ان���ي���ات 
من  ا�ستخبارية،  ودوائ��ر  للحدود، 
املهام  تنفيذ  م��ن  التمكني  �ساأنها 

اخلا�سة.
واأ����س���اف ال�����س��اب��ط -ال����ذي ف�سل 
خالل  ه��وي��ت��ه-  ع��ن  الك�سف  ع���دم 
االأول م��ن نوعه  ه��و  ح��وار مطول 
املحللني  ك��ب��ري  ك��ا���س��ب��ي��ت  ب���ن  م���ع 
معاريف،  ب�سحيفة  ال�سيا�سيني 
الرجل  اغتيال  عملية  عا�سر  اأن��ه 
الثاين يف حركة فتح خليل الوزير 
اأبو جهاد عام 1988 داخل منزله 
يف تون�س، وهو ما دفعه لالنخراط 
يف ه�����ذه ال����وح����دة احل�������س���ا����س���ة يف 

اجلي�س.
واأ�سار اإىل اأن عنا�سر اأفراد وحدته 
ل��دي��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى ع���دم النوم 
ف�����رتة ط���وي���ل���ة، وال����و�����س����ول الأي 
م��ك��ان، ك��ا���س��ف��ا ع��ن اأن���ه م��ن املهام 
التي عكفت الوحدة على حتقيقها 
العراقي  الرئي�س  اغتيال  حماولة 
ب�ساروخ  ح�����س��ني،  ���س��دام  ال���راح���ل 

موجه عن بعد يف العراق.
ال�سابط  ف��اإن  ال�سحيفة،  وح�سب 
العربية، ويفهم  اللغة  يتقن  الذي 
الثقافة العربية ال�سائدة، اأو�سح اأن 
ال��وح��دة قد ال تعرف خطورة من 
ولكن  ال��ب��داي��ة،  يف  ا�ستهدافه  يتم 
املهمة  تنفيذ  م��ن  االق����رتاب  ع��ن��د 

ال��ت��ف��ري��ق ب��ني ال��ي��ه��ود وال��ع��رب يف 
�سيا�ساتها.

وق���ال���ت يف ت�����س��ري��ح ن�����س��رت��ه عرب 
التوا�سل  م��وق��ع  ع��ل��ى  �سفحتها 
“نتنياهو  اإن  االجتماعي في�سبوك 
بِجد  ي���وم  ك��ل  يعملون  واأ���س��ح��اب��ه 
ون�����س��اط ل��ل��ت��ف��ري��ق ب��ي��ن��ن��ا، وخللق 
اأعداء خياليني.. نحن هنا لعر�س 
بديل، وللمطالبة بعدالة وم�ساواة 

لنا جميعا، يهودا وعربا«.
ون�����س��رت امل��ج��م��وع��ة دع����وات خالل 
فيها  ط���ال���ب���ت  امل���ا����س���ي���ة،  االأي���������ام 
املواطنني بالتوجه من كافة اأنحاء 
امل�سرية  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  اإ���س��رائ��ي��ل 
ت���زام���ن���ت م���ع ذك�����رى اليوم  ال���ت���ي 
ح��ق��وق اجلماهري  ل��دع��م  ال��ع��امل��ي 
داخل اخلط  الفل�سطينية  العربية 

االأخ�سر.
بعدما  امل����ظ����اه����رة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
الداخل  ال��ع��رب��ي يف  ال�����س��ارع  ���س��ج 
االأ�سابيع  خ�����الل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
�سلطات  تنفيذ  اإث��ر  على  االأخ���رية 
الثاين  ك��ان��ون  يناير  االح��ت��الل يف 
ع��رب يف  ملنازل  ه��دم  املا�سي حملة 
احلريان،  اأم  وق��ري��ة  قلن�سوة  بلدة 
منزال   23 ه������دم  ع����ن  اأ�����س����ف����رت 
وث��م��اين م��ن�����س��اآت زراع���ي���ة ومقتل 
لل�سرطة  و�سابط  ع��رب��ي  م��واط��ن 

االإ�سرائيلية.
ال����ه����دم خرجت  ع��م��ل��ي��ات  وع���ق���ب 
اجل���م���اه���ري ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة داخ���ل 
مظاهرات  يف  االأخ�������س���ر  اخل�����ط 
ال�����ه�����دم، وعم  ب�����س��ي��ا���س��ة  م����ن����ددة 
والقرى  البلدات  ال��ع��ام  االإ���س��راب 
العربية، ودعت جلنة املتابعة العليا 
تنظيم  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��م��اه��ري 
احتجاجا  الن�ساطات  م��ن  �سل�سلة 

على �سيا�سة الهدم.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإ�سرائيلية  �سحفية  ت��ق��اري��ر  ك�����س��ف��ت 
�سادرة ام�س االأحد، عن تعميق اإ�سرائيل 
فيما  تركيا،  مع  االقت�سادي  لتعاونها 
الع�سكريني عن  م��ن  ع��دد كبري  اأع���رب 
�سيدعمونهم  ق��ادت��ه��م  ب���اأن  اع��ت��ق��اده��م 

حال ارتكابهم الأخطاء.
اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  ك�سفت 
يف تقرير لها، اأن تركيا مت�سي قدماً يف 

طريق توثيق العالقات مع اإ�سرائيل. 
تركياً  وف��داً  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
�سيقوم بزيارة اإىل اإ�سرائيل، وهو الوفد 

الذي �سي�سم خرباء اأتراكاً يف قطاع الطاقة وعدد من القطاعات االقت�سادية.
وذكرت ال�سحيفة اأن الوفد الرتكي �سيلتفي بنظرائه من اجلانب االإ�سرائيلي، 
و�سيكون له لقاء اأي�ساً مع �سركة “ديلك” االإ�سرائيلية، والتي تعترب واحدة من 

اأكرب واأهم �سركات الطاقة االإ�سرائيلية. 
و�سرتكز الزيارة على بحث ق�سية مد خط غاز من اإ�سرائيل اإىل تركيا، املثري 
لالنتباه هنا يف تعليق ال�سحيفة على هذا اخلط، اإنها اأ�سارت اإىل اأن اإ�سرائيل 

���س��ت��ت��ح��ول مب���وج���ب ه����ذا اخل����ط اإىل 
بالغاز.  ويذكر  الرئي�س لرتكيا  امل��زود 
اأن وزير ال�سياحة الرتكي �سي�سل هذا 
اإىل اإ�سرائيل، يف خطوة  االأ�سبوع اأي�ساً 
تهدف اإىل دعم التعاون ال�سياحي بني 

الطرفني الرتكي واالإ�سرائيلي.
يف  اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  قالت 
تقرير لها، اإن %41 من الع�سكريني 
�سيدعمونهم  ق��ادت��ه��م  ب����اأن  ي��وؤم��ن��ون 
اأداء  يف ح���ال ارت��ك��اب��ه��م خل��ط��اأ خ���الل 
م���ه���ام���ه���م.  ون���ق���ل���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة عن 
جل�سة  خالل  اجلي�س  ن�سرها  معطيات 
الب�سرية  ل��ل��ق��وى  ال��ف��رع��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
لن  قادتهم  اأن  يعتقدون  الع�سكريني  غالبية  اأن  بالكني�ست،  االأم���ن  جلنة  يف 
يرتكوهم اأو يتنازلوا عنهم و�سيوا�سلوا الدفاع عنهم حال ارتكابهم الأي خطاأ. 
الع�سكريني  القادة  دفاع وم�ساندة  ب�ساأن  اجل��دال  اإىل جتدد  ال�سحيفة  ونوهت 
اأحد  بقتل  املتهم  اجل��ن��دي  وه��و  زادة،  ال��ي��ئ��ور  اجل��ن��دي  ح��ادث��ة  عقب  للجنود 
اأثار جدااًل وا�سعاً  الذي  االأمر  اأن يقاومه،  العزل دون  الفل�سطينيني  اجلرجى 

على ال�ساحة االإ�سرائيلية، وهو اجلدال الذي انتهى مبحاكمة زادة واإدانته. 

االإحتالل ي�سلم جثمان 
فل�سطيني قتله قبل 10 اأيام

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال�سرطة االإ�سرائيلية جثمان فل�سطيني قتله جي�س االحتالل قبل  �سّلمت 
نحو ع�سرة اأيام بدعوى حماولته تنفيذ عملية ده�س، قرب قرية خمما�س 

�سمال �سرق القد�س.
ابنها  جثمان  �سلمتها  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأن  غو�س  اأب��و  عائلة  واأعلنت 

ح�سني )24 عاما( بعد اأن احتجزته ملده ع�سرة اأيام.
اأرا�سي  على  املقام  عوفر  معتقل  قرب  لعائلته  نقل جثمان ح�سني  وج��رى 

قرية رافات ومدينة بيتونيا غرب مدينة رام اهلل ب� ال�سفة الغربية.
وعقب ت�سليم جثمان اأبو غو�س لعائلته، مت نقله ب�سيارة اإ�سعاف فل�سطينية 
نحو م�ست�سفى رام اهلل احلكومي، بح�سور الع�سرات من اأقاربه واأ�سدقائه.

واأعلنت العائلة اأن جثمان ابنها �سيتم ت�سيعه اليوم يف خميم قلنديا عقب 
�سالة الظهر اإىل مثواه االأخري.

ُي�سار اإىل اأن اأبو غو�س مل ي�سب اأَي جندي من اجلنود الذين كانوا داخل 
حمطة انتظار احلافالت، حيث ارتطمت مركبته باأعمدة احلديد املوجودة 

حلماية اجلنود وامل�ستوطنني.

�سارك  اإن������ه  ال�������س���اب���ط  ق�����ال  ك���م���ا 
نخ�سون  حت�����ري�����ر  حم�����اول�����ة  يف 
االإ�سرائيلي  اجل��ن��دي  ف��اك�����س��م��ان، 
ال���ذي اأ���س��رت��ه ح��رك��ة ح��م��ا���س عام 
ال���وح���دة  اأن  م��و���س��ح��ا   ،1994
بري  وقرية  غ��زة  تنقلت بني قطاع 
ف�سلت  هذه  لكنها  بالقد�س،  نباال 
املرة، ومل تنجح يف اإطالق �سراحه 
اآخ���ر من  ف��ق��دت جنديا  ح��ي��ا، كما 

الوحدة.
اأبيب  تل  �سهدت مدينة  ذل��ك،  اىل 
�سارك  اح���ت���ج���اج���ي���ة  م����ظ����اه����رات 
والعرب  االإ�سرائيليني  اآالف  فيها 
اإليها  دع��ت  ال��داخ��ل،  )فل�سطينيو 
ي�سارية  يهودية  واأح��زاب  منظمات 
وعربية من داخل اخلط االأخ�سر، 
التمييز  ب�������س���ي���ا����س���ات  ت����ن����دي����دا 

ب�سورة  ال�سخ�سية  ع��ل��ى  ت��ت��ع��رف 
االأحيان  بع�س  ويف  و�سوحا،  اأك��رث 
يعمل اأفرادها مثل الروبوتات التي 

يتم حتريكها عن بعد.
وم������ن ال���ع���م���ل���ي���ات ال����ت����ي ذك���ره���ا 
م�سطفى  اخ���ت���ط���اف  ال�������س���اب���ط 
املقاومة  ق��ي��ادات  اأح���د  ال���دي���راين، 
من لبنان يف 1994، حيث تدربت 
الوحدة املكلفة باملهمة ن�سف عام، 
على  للم�ساومة  اخ��ت��ط��اف��ه  وج���اء 
ا�ستعادة الطيار االإ�سرائيلي املفقود 
ملعلومات  وال���ت���و����س���ل  اأراد،  رون 
ملكان  اإ���س��رائ��ي��ل  ت��ق��ود  ا�ستخبارية 

احتجازه.
اختطاف  مت  اأن�������ه  اإىل  واأ�������س������ار 
ال���دي���راين م���ن و���س��ط ب��ي��ت��ه، دون 

اإطالق ر�سا�سة واحدة.

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ���س��د ال���ع���رب وهدم 
املنازل.

�سوارع  ع����دة  امل��ت��ظ��اه��رون  وج����اب 
قبل  اأب�������ي�������ب،  ت������ل  يف  رئ���ي�������س���ي���ة 
الذي ندد فيه  املهرجان اخلطابي 
التمييزية  بال�سيا�سات  امل�ساركون 
�سيا�سة  مقدمتها  يف  االإ�سرائيلية، 
واجلليل  ال��ن��ق��ب  يف  امل���ن���ازل  ه���دم 
واملثلث. وتقدم املظاهرة نواب من 
والقائمة  الي�ساري  مريت�س  ح��زب 

العربية امل�سرتكة.
فعاليات  اإط���ار  يف  املظاهرة  وت��اأت��ي 
فل�سطينيي  ل��دع��م  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
الداخل، الذي نظمته جلنة املتابعة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��م��اه��ري ال���ع���رب���ي���ة يف 
لدعوة  ا�ستجابة  وجاءت  اإ�سرائيل، 
وعرب  “يهود  جمموعة  اأطلقتها 

االأوان  “اآن  ع���ن���وان  حت���ت  معا” 
املتظاهرون  وط����ال����ب  ل���ن���ت���ح���د«. 
االإ�سرائيلي  االح���ت���الل  ح��ك��وم��ة 
ب��وق��ف ه���دم م��ن��ازل ال��ع��رب داخل 
اأنها  ب����دع����وى  االأخ���������س����ر  اخل�����ط 
بناء،  ت��راخ��ي�����س  دون  م��ن  مبنية 
رغم اأن �سلطات االحتالل نادرا ما 

متنحهم هذه الرتاخي�س.
عندما  عليها  كتب  الفتات  ورفعوا 
يقف  ال�سعب،  �سد  احلكومة  تقف 
ال�����س��ع��ب ���س��د احل��ك��وم��ة، وجنابه 
ال��ف��ا���س��ي��ة، وه���م ي��ه��دم��ون ونحن 

نبني.
معا  وع��رب  يهود  جمموعة  وتتهم 
ال��ت��ي ت��وؤم��ن ب��امل�����س��اواة ب��ني جميع 
حكومة  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  ال��ط��وائ��ف 
على  تعمل  باأنها  نتنياهو  بنيامني 

فرن�سا.  ���س��رق  بو�سط  ل��ي��ون  يف  االأح���د  حملتها  م��ن  الع�سر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني ع��ل��ى اخل����روج م��ن االحتاد  واأع��ط��ى ت�سويت 
دفعا  االأبي�س  البيت  اإىل  ترامب  دونالد  وو�سول  االأوروب���ي 
كبريا الأحزاب اليمني املتطرف واحلركات القومية املناه�سة 

للنظام القائم يف اأوروبا.
وك�����س��ف��ت م���اري���ن ل��وب��ن )48 ع���ام���ا( ال�����س��ب��ت ���س��م��ن جلنة 
م�سغرة عن التدابري االأ�سا�سية التي تعتزم اتخاذها يف حال 
االأول  ا�ستفتاءين  تنظيم  طليعتها  ويف  ب��ال��رئ��ا���س��ة،  ف��وزه��ا 
االحتاد  اإىل  االنتماء  حول  والثاين  الوطنية  االأولوية  حول 
املالية  االأرب��ع  ال�سيادات  ا�ستعادة  اأج��ل  وذل��ك من  االأوروب���ي، 

والنقدية والت�سريعية وال�سيادة على االأر�سي الوطنية.

•• ليون-اأ ف ب:

مارين  للرئا�سة  الفرن�سي  املتطرف  اليمني  مر�سحة  تعلن 
لوبن برناجمها من اأجل حتقيق االأولوية الوطنية قبل اأقل 
يتخبط خ�سمها  االنتخابات، يف وقت  يوما من  ثمانني  من 
تعزز  وهمية  وظ��ائ��ف  ف�سيحة  يف  ف��ي��ون  فرن�سوا  اليميني 

حظوظ الو�سطي اإميانويل ماكرون.
نوايا  تت�سدر  ال��ت��ي  الوطنية  اجلبهة  ح��زب  زعيمة  وتعقد 
يف  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  م��ن  االأوىل  ال����دورة  يف  االأ����س���وات 
يف  هزميتها  اإىل  ت�سري  التوقعات  اأن  غري  اأبريل  ني�سان   23
املهرجانات االنتخابية  اأوىل  اأيار مايو،   7 الثانية يف  ال��دورة 

ويف ا�ستمرارية للخط الذي تعتمده منذ عدة �سنوات جلعل 
من  التخفيف  اإىل  عمدت  الفرن�سيني،  م��ن  مقبوال  حزبها 
حدة نربتها فامتنعت عن ذكر اخل��روج من اليورو، مكتفية 

بالتحدث عن معاودة ا�ستخدام عملة وطنية.
ي�ساطرونها  ال��ف��رن�����س��ي��ني  م��ع��ظ��م  اأن  ل��وب��ن  م���اري���ن  وت����رى 
روؤيتها من اأجل الدفاع عن ح�سارتنا، ويحقق حزبها تقدما 
2011، ما  متوا�سال يف جميع االنتخابات التي جرت منذ 

يعك�س تاأييدا متزايدا لربناجمها املعادي الأوروبا وللهجرة.
ال�����س��اب��ق يف احلكومة  ال��وزي��ر  وك���ان م��اك��رون )39 ع��ام��ا(، 
دعا  و�سطي،  موقع  يف  نف�سه  يطرح  ب��ات  ال��ذي  اال�سرتاكية 
الت�سدي لليمني  اإىل  ال�سبت يف ليون  انتخابي  خالل جتمع 

بلد  يف  التقدمية  ل��واء  حامل  ب��اأن��ه  نف�سه  وا�سفا  املتطرف، 
بحاجة اإىل العودة ل�سعاره الوطني حرية، م�ساواة، اأخوة.

والأول مرة، توقعت ا�ستطالعات الراأي ال�سادرة هذا االأ�سبوع 
الذي  ال�سيا�سة  يف  املبتدئ  وه���ذا  ل��وب��ن  م��اري��ن  ب��ني  معركة 

�سيتقدم على فيون بعدما كان املر�سح اليميني االأوفر حظا.
الي�سار  مر�سح  ي��اأت��ي  الرئي�سيني،  الثالثة  املر�سحني  وبعد 
امل�سرذم، اال�سرتاكي بونوا هامون، ومر�سح الي�سار الراديكايل 
انتخابيا  ب��دوره مهرجانا  يعقد  الذي  لوك ميالن�سون  جان 
االح��د يف ليون مب��وازاة جتمع انتخابي يف باري�س يطل فيه 
انتخابات  نوعه يف  م��ن  ح��دث  اأول  ���س��ورة جم�سمة، يف  ع��رب 

فرن�سية.

بداأوا. وينتظر اأيهم عبيد ال�سوري املقيم يف كليفالند 
�سقيقه جورج  اأ�سرة  اأف��راد  اأك��رث من عام و�سول  منذ 

اإىل الواليات املتحدة كالجئني.
يف  �سحية  م�ساكل  من  يعاين  ال��ذي  �سقيقه  ويعي�س   
العمر  من  البالغة  وابنته  ت�سمله  عمل  بتاأ�سرية  دب��ي 

�ست �سنوات وزوجته احلامل يف �سهرها اخلام�س.
التي  ال�سقة  اأ�سرته من  وكان جورج ترك عمله ونقل 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ق��درا غ��ري قليل من  االأخ���رية  الثمانية  االأي���ام  جلبت 
م�ساعر االإحباط واالأم��ل واالرت��ي��اح واحل��رية ملن بداأ 
لالنتقال  واملرهقة  الطويلة  الرحلة  الالجئني  م��ن 

اإىل حياة جديدة يف الواليات املتحدة.
فبعد اأن اأ�سدر قا�س احتادي م�ساء يوم اجلمعة اأمرا 
رفع ب�سفة موؤقتة احلظر الذي منع دخول الالجئني 
اأجل غري  اإىل  ال�سوريني  120 يوما والالجئني  ملدة 
م�سمى قالت وزارة اخلارجية يوم ال�سبت اإن امل�سوؤولني 

يتوقعون و�سول بع�س الالجئني يوم االثنني.
وقال م�سوؤول اإن الالجئني ال يدخلون البالد عادة يف 
ال��وزارة مبجموعة من  اإذ تلتزم  العطالت االأ�سبوعية 

القواعد ال�سارمة يف عملية اإدخال الالجئني.
الذين  دول  �سبع  م��ن  االآخ��ري��ن  للم�سافرين  وي��ح��ق 
منعهم حظر فر�سه الرئي�س دونالد ترامب االأ�سبوع 
امل���ا����س���ي اإع��������ادة ح���ج���ز رح������الت ال����ط����ريان م���ادام���ت 

تاأ�سرياتهم �سليمة بعد القرار الذي اأ�سدره القا�سي.
الهاربني  الالجئني  مل�سلحة  يعملون  ن�سطاء  وطالب 
من احلرب واجلوع واال�سطهاد احلكومة بالعمل على 

�سرعة ال�سماح بدخولهم.

مل�ساعدة  ال����دويل  امل�����س��روع  م��دي��رة  هيلر  بيكا  ودع���ت 
ال�سماح  لربنامج  ال��ف��وري  اال�ستئناف  اإىل  الالجئني 
اأ���س��واأ الالجئني ح��اال مما  ب��دخ��ول الالجئني الإن��ق��اذ 

يحيق بهم من اأذى.
اأن احلكومة �سمحت خالل  الر�سمية  االأرق��ام  وتظهر 
ف��ر���س احل��ظ��ر بدخول  انق�سى منذ  ال���ذي  االأ���س��ب��وع 
م�سوؤولون  وق��ال  �سوريون.  بينهم  لي�س  الجئا   843
من قبل لرويرتز اإنهم كانوا يف الرتانزيت وا�ستكملت 
�سريان  قبل  توطينهم  اإع���ادة  قبول  اإج���راءات  بالفعل 

احلظر.
وق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت��امي��ز ي����وم ال�����س��ب��ت اإن 
لوران�س بارتليت مدير اإعادة توطني الالجئني بوزارة 
اخلارجية كتب يف ر�سالة بالربيد االلكرتوين للوزارة 
تذاكر  حجز  اإع��ادة  على  يعملون  امل�سوؤولني  اإن  يقول 
اأن  ال�سابق  املقرر يف  كان من  الذين  ال�سفر لالجئني 
اأ�سابيع  ي�سافروا للواليات املتحدة خالل فرتة ثالثة 

تنتهي يف 17 فرباير �سباط.
املتحدة  االأمم  با�سم  امل��ت��ح��دث  دوي���ل  ل��ي��ون��ارد  وق���ال   
لل�سحيفة اإن حوايل 2000 الجئ جاهزون لل�سفر. 
اأما بالن�سبة الأ�سر الالجئني فهم يحاولون احلد من 
حيث  اإىل  احل��ال  بهم  ينتهي  اأال  وي��اأم��ل��ون  التوقعات 

يف  توطينه  �سيعاد  اإن��ه  ل��ه  قيل  عندما  فيها  يعي�سون 
الواليات املتحدة يف 13 فرباير �سباط.

 لكن تذاكر الطريان ل�سفر االأ�سرة األغيت عندما اأعلن 
ترامب فر�س احلظر املوؤقت.

اأن تفقد االأ�سرة   والأن جورج بدون عمل فمن املمكن 
تاأ�سرية العمل وتعاد اإىل �سوريا و�سط احلرب االأهلية 

الدائرة فيها.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الوعد ل�سكراب مواد البناء

رخ�سة رقم:CN 1003461 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة الوعد ل�سكراب مواد البناء
AL WAED SCRAP BUILDING MATERIALS EST

اىل/ موؤ�س�سة نعمة اجلواهر الذهبية للنقليات 
NAMAT ALJAWAHER AL DHABIA TRANSPORT EST

تعديل عنوان/من العني العني ال�سناعية بناية �سعد �سعيد �سحى العامري اىل العني 
العني �سناعية العني حو�س ليتاق ال�سيد حممد را�سد حممد �ساملني واخرون

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة خردة وخملفات املباين )4669107(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ 

ومطعم بيت ال�سيافة للمندي - فرع 2
 رخ�سة رقم:CN 1135600-2 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ظبي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1071750:بينونة للعطور  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ادفان�سد لتقنيات 

CN 2128938:البنية التحتية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان يو�سف �سامل يو�سف احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف زايد حممد �سياح غامن املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�سم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرق�م: 95993 
باإ�س������م: �س. ا�سكندنيفيان توباكو جروب اير�سيل بي يف.   

وعنوان����ه: نيو�سرتات 75، 5520 اير�سيل، هولندا
وامل�سجلة حتت رقم: 93293                           بتاريخ: 2009/2/15  

تاريخ  من  اإع��ت��ب��اراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل   
اإنت��هاء احلم��اية يف: 2017/6/13 

وفقاً  �سنوات  ع�سر  منها  كل  متتالية  اأخ��رى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون االإحت��ادي رقم  باملادة )19( من  املن�سو�س عليها  لالأو�ساع وال�سروط 

1992/37 ال�سادر يف �ساأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 90097 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة    
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العقارية؛ اإدارة املمتلكات العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات 
تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�سكنية؛ 
وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية 
الت�سوق؛  وق��رى  الت�سوق  وم��راك��ز  ال�سناعية  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف  ومالعب  واملنتجعات 
للعقارات؛ خدمات حت�سيل  الو�ساطة  االإيجار؛ خدمات  وفيالت  �سقق  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  االإدارة  خدمات 
االأ�سول؛  اإدارة  املالية؛ خدمات  االأم��وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�ستثمار  العقارات؛   تثمني  االإيجارات؛ خدمات 
اخلدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛  ال�سناديق  خدمات  ال�سناديق؛  اإدارة  خدمات  اال�ستثمار؛  خدمات 
اإدارة  وخ��دم��ات  العقارات  اإدارة  خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  تقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  امل�سرفية؛ 
العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  اال�ستثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ 
الأغرا�س  ال��ع��ق��ارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  االأرا���س��ي؛  ا�ستمالك  خ��دم��ات  االأرا���س��ي؛  تطوير  خ��دم��ات 
التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك االأغرا�س لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا 

يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  36

بتاريخ:    2010/01/11 وامل�سجلة حتت رقم:  99214 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/04 

 وحتى تاريخ: 2027/02/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
90098 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�سغيل  وال�سيافة؛  ال��ف��ن��ادق  جم��ال  يف  ال��ت��دري��ب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  التعليم؛  خ��دم��ات 
الريا�سية  التدريبات  ���س��االت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفيه؛  خ��دم��ات  احل�سانة؛  دور 
ت�سهيالت  توفري  التن�س؛  ت�سهيالت  توفري  اجلولف؛  مالعب  ت�سغيل  ال�سحية؛  وال��ن��وادي  )اجلمنازيوم( 
العمل  وور���س��ات  التدريبية  واجلل�سات  وامل��ع��ار���س  واالجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  ب��رك 
ذات  واحلدائق  املالهي  حدائق  ت�سغيل  واملحا�سرات؛  الر�سمية  واالجتماعات  التجارية  املعار�س   وخدمات 
ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�س؛  الطابع 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل وتدريب 
اخليل، وتنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛  خدمات �ستوديوهات الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات 
لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت  توفري  االأف���الم؛  �ستوديوهات 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
الواق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2010/01/11 وامل�سجلة حتت رقم:  99215 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/04 

 2027/02/04  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

20174 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  اآركاديا جروب براندز ليمتد

وعنوانه:  كوجلريف هاو�س، 70 برينريز �سرتيت، لندن دبليو 1تي 3ان ال، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأ�سناف املالب�س؛ لبا�س القدم؛ االأحذية عالية ال�ساق؛ االأحذية؛ االأخفاف؛ ال�سنادل؛ اجلوارب الق�سرية؛ 
االأو�سحة؛  اخلفيفة؛  ال��راأ���س  اأغطية  القبعات؛  ال��راأ���س؛  اأغطية  خفيفة؛  ج��ري  اأحذية  املحبوكة؛  املالب�س 
اأ�سناف  من  )باعتبارها  االأحزمة  منفرداً؛  واالإبهام  معاً  االأربعة  االأ�سابع  تك�سو  التي  القفافيز  والقفازات؛ 

املالب�س(.
الواق�عة بالفئة:  25

بتاريخ:  1997/7/3 وامل�سجلة حتت رقم: 10942 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/2/2 

 2027/2/2  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2006/06/17 املودعة حتت رقم : 81878 
بتاريخ: 2007/03/18 امل�سجلة حتت رقم : 81878 

 با�س��م: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي 
 وعنوانه:  �س.ب. 20، في�سر �سرتيت- بيلمونت دبليو ايه 6104، اأ�سرتاليا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )165( – )2016/06/29م(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأجهزة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
 11  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم : 1   

  ا�سم مالك العالمة: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي  
 ا�سم املتنازل له : البوؤرة ل�سناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

 مه�نته:  
 جن�سيته:   

عنوانه وحمل اإقامته: م�ستودع ملك عقارات حكومة دبي بوا�سطة م�سطفى حممد حممود، القوز ال�سناعية، 
دبي، االإمارات العربية املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 06 / 06 / 2016 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: / /    200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
90099 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج االمارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، االمارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
حجز  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  املوتيالت؛  خدمات  الفنادق؛  خدمات  امل��وؤق��ت؛  ال�سكن  توفري 
واملطاعم  املقاهي  خدمات  ؛  وال�سراب  الطعام  توفري  الطعام؛  وتقدمي  توفري  خدمات  امل��ث��وى؛  الفنادق؛ 
االأكل  ت�سهيالت  تقدمي  خ��ارج��اً؛  لتناوله  الطعام  بتح�سري  تقوم  التي  املطاعم  وخدمات  الطعام  و�ساحات 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  ال�سريع؛ 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:  43

بتاريخ: 2010/12/23 وامل�سجلة حتت رقم: 127136 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/02/04 

2027/02/04  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
 20220 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  اآركاديا جروب براندز ليمتد
وعنوانه:  كوجلريف هاو�س، 70 برينريز �سرتيت، لندن دبليو 1تي 3ان ال، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأ�سناف املالب�س؛ لبا�س القدم؛ االأحذية عالية ال�ساق؛ االأحذية؛ االأخفاف؛ ال�سنادل؛ اجلوارب الق�سرية؛ 
االأو�سحة؛  اخلفيفة؛  ال��راأ���س  اأغطية  القبعات؛  ال��راأ���س؛  اأغطية  خفيفة؛  ج��ري  اأحذية  املحبوكة؛  املالب�س 
اأ�سناف  من  )باعتبارها  االأحزمة  منفرداً؛  واالإبهام  معاً  االأربعة  االأ�سابع  تك�سو  التي  القفافيز  والقفازات؛ 

املالب�س(.
الواق�عة بالفئة:  25

بتاريخ: 1997/7/3  وامل�سجلة حتت رقم: 10943 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2017/2/3 

 2027/2/3  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2007/04/05 املودعة حتت رقم : 92691 
بتاريخ: 2016/03/29 امل�سجلة حتت رقم : 92691 

 با�س��م:   بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي 
 وعنوانه:  �س.ب. 20، في�سر �سرتيت- بيلمونت دبليو ايه 6104، اأ�سرتاليا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )160( – )2016/01/31م(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

مواد البناء غري املعدنية؛ جتهيزات غري كهربائية وغري معدنية لعمل قنوات.
 19  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم : 1   

  ا�سم مالك العالمة: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي  
 ا�سم املتنازل له : البوؤرة ل�سناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

 مه�نته:  
 جن�سيته:   

عنوانه وحمل اإقامته: م�ستودع ملك عقارات حكومة دبي بوا�سطة م�سطفى حممد حممود، القوز ال�سناعية، 
دبي، االإمارات العربية املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 06 / 06 / 2016 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: / / 200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2007/04/05 املودعة حتت رقم :  92690 
بتاريخ: 2016/03/29 امل�سجلة حتت رقم : 92690 

 با�س��م: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي 
 وعنوانه:  �س.ب. 20، في�سر �سرتيت- بيلمونت دبليو ايه 6104، اأ�سرتاليا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )160( – )2016/01/31م(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

االأنابيب املرنة غري املعدنية؛ القنوات املرنة غري املعدنية.
 17  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم : 1   

  ا�سم مالك العالمة: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي  
 ا�سم املتنازل له : البوؤرة ل�سناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

 مه�نته:  
 جن�سيته:   

عنوانه وحمل اإقامته: م�ستودع ملك عقارات حكومة دبي بوا�سطة م�سطفى حممد حممود، القوز ال�سناعية، 
دبي، االإمارات العربية املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 06 / 06 / 2016 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: / / 200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2007/04/05 املودعة حتت رقم : 92692 
بتاريخ: 2013/01/20 امل�سجلة حتت رقم : 92692 

 با�س��م:   بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي 
 وعنوانه:  �س.ب. 20، في�سر �سرتيت- بيلمونت دبليو ايه 6104، اأ�سرتاليا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )124( – )2012/12/31م(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

القنوات غري الكهربائية امل�سنوعة من مواد غري معدنية مدعمة باملعدن.
 20  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم : 1   

  ا�سم مالك العالمة: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي  
 ا�سم املتنازل له : البوؤرة ل�سناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

 مه�نته:  
 جن�سيته:   

عنوانه وحمل اإقامته: م�ستودع ملك عقارات حكومة دبي بوا�سطة م�سطفى حممد حممود، القوز ال�سناعية، 
دبي، االإمارات العربية املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 06 / 06 / 2016 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: / / 200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2007/4/5 املودعة حتت رقم :  92689 
بتاريخ: 2016/03/29 امل�سجلة حتت رقم : 92689 

 با�س��م: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي 
 وعنوانه:  �س.ب. 20، في�سر �سرتيت- بيلمونت دبليو ايه 6104، اأ�سرتاليا 

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )160( – )2016/01/31م(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

مواد البناء املعدنية؛ جتهيزات معدنية غري كهربائية لعمل قنوات. 
 6  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم : 1   

  ا�سم مالك العالمة: بي.جيه.�سي. انرتبريزي�س بي تي واي ال تي  
 ا�سم املتنازل له : البوؤرة ل�سناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

 مه�نته:  
 جن�سيته:   

عنوانه وحمل اإقامته: م�ستودع ملك عقارات حكومة دبي بوا�سطة م�سطفى حممد حممود، القوز ال�سناعية، 
دبي، االإمارات العربية املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 06 / 06 / 2016 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: / / 200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن  ب��و���س��ت  ك��ت��ب ج��و���س روج���ني يف �سحيفة وا���س��ن��ط��ن 
اأن  اأثبتا  �سيئاً،  ترامب  رئا�سة  من  االأول��ني  االأ�سبوعني 
كبري اخلرباء اال�سرتاتيجيني يف البيت االأبي�س �ستيف 
البيت  يف  مناف�سيه  جت���اوز  ع��ل��ى  ق����ادراً  �سيكون  ب��ان��ون 

االأبي�س والوزراء وحتى زعماء الكونغر�س. 
ا�سرتاتيجية  ميلك  ولكنه  للتو،  مهماته  بانون  وت�سلم 
البيت  يف  ال�سيا�سة  �سنع  على  للهيمنة  امل���دى  طويلة 

وي�ساأل  و����س���ن���وا.  الأ����س���ه���ر  االأب���ي�������س 
روج��ني: هل �سيكون اأح��د ق��ادراً على 

معار�سته والوقوف يف وجهه؟. 
وظهر نفوذ بانون بو�سوح مع الطرح 
الذي  التنفيذي  ل��الأم��ر  ال��ف��و���س��وي 
اأ�سدره ترامب يف ما يتعلق بالهجرة. 
بانون  اأن  ع��دة كيف  ت��ق��اري��ر  وت�����س��رح 
االأبي�س  البيت  يف  ال�سيا�سات  ومدير 
بتزعم  ي��ك��ت��ف��ي��ا  مل  م��ي��ل��ل��ر  ���س��ت��ي��ف��ن 
عملية �سياغة االأمر، بل توليا الدفاع 
يف  ال���وزراء  ُو�سع  وبالكاد  اأي�ساً.  عنه 
فيهم  مبن  ال��ق��رار،  �سورة  يف  االإدارة 
وزي����ر االأم����ن ال��داخ��ل��ي ج���ون كيلي، 
اإنه  على رغ��م اأن االأخ���ري ق��ال الح��ق��اً 

تيلر�سون  ريك�س  اأم��ا  ب��االأم��ر.  “اأُبلغ” 
الذي كان مر�سحاً ملن�سب وزير اخلارجية فقد قيل اأنه 
اأمكن جتاهله. ومل يكن اأي من زعماء الكونغر�س يعلم 

باالأمر. 
االنقالب العلني

واالإن��ق��الب العلني االآخ���ر ال��ذي ق��ام ب��ه ب��ان��ون، ك��ان يف 
فر�س نف�سه كمدعٍو دائم اإىل اجتماعات جمل�س االأمن 
ال��ق��وم��ي. ومب��ا اأن ب��ان��ون دع��ي اإىل االج��ت��م��اع��ات باأمر 
جمل�س  هيكلة  اع���ادة  اإىل  حاجة  ثمة  تكن  مل  تنفيذي 
1947 يتطلب  عام  �سادراً  قانوناً  القومي الأن  االأم��ن 
االأمن  جمل�س  اأع�����س��اء  على  الكونغر�س  م��ن  م�سادقة 
القومي. ومع ذلك، فاإن بع�س زعماء احلزب اجلمهوري 

ا�ستفزتهم اخلطوة. 

اأمر مقلق
ال�سيوخ  جمل�س  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  جلنة  ع�سو  وق��ال 
ليند�سي غراهام اإن املجيء با�سرتاتيجي �سيا�سي وجعله 

ع�سواً دائماً يف جمل�س االأمن القومي اأمر مقلق. 
وذكر رئي�س جلنة القوات امل�سلحة ال�سناتور جون ماكني 
باأنه ُطلب من كارل روف اأن ال يفعل ال�سيء نف�سه ب�سبب 

احتمال ت�سيي�س املداوالت يف جمل�س االأمن القومي. 
وق����ال رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة يف جمل�س 
اإن����ه يف ام��ك��ان ت��رام��ب االإتيان  ال�����س��ي��وخ ب���وب ك���ورك���ر، 
واأن  االأب��ي�����س  البيت  اإىل  ي�ساء  مب��ن 
ب��ن��اء على  اأي اج��ت��م��اع��ات  ي��ح�����س��روا 
طلبه، لكن االإ�سرتاتيجية احلقيقية 
ل���ب���ان���ون ه���ي حت���ري���ك ال�����س��ي��ا���س��ة ال 
يتعلق  م����ا  اأو  اج���ت���م���اع���ات  ح�������س���ور 

مبجل�س االأمن القومي. 
جمموعة املبادرات اال�سرتاتيجية

وداخل البيت االأبي�س، ين�سغل بانون 
بت�سكيل فريق �سيا�سي تابع له. واأورد 
موقع دايلي بي�ست االأربعاء اأن بانون 
اأن�ساأ جمموعة اأطلق عليها جمموعة 
ينظر  التي  اال�سرتاتيجية،  املبادرات 
اإليها البع�س على اأنها بديل �سيناف�س 
دوائر اأخرى من مراكز النفوذ مبا يف 

ذلك جمل�س االمن القومي. 
لي�س  اإن��ه  االأبي�س  البيت  يف  امل�سوؤولني  اأح��د  عن  ونقل 
فريقاً من املتناف�سني واإمنا فرق تتناف�س يف ما بينها يف 

اإ�سارة اإىل جهد بانون. 
واأو�سح اأن جمموعة املبادرات االإ�سرتاتيجية ن�ساأت من 
البنتاغون  يف  التقييمات  �سبكة  مبكتب  بانون  اإع��ج��اب 
التحديات  ي��در���س  اأب��ح��اث داخ��ل��ي��اً  ال���ذي يعترب م��رك��ز 

اال�سرتاتيجية على املدى الطويل. 
وخل�س روجن اإىل اأن بانون وفريقه يفكرون ا�سرتاتيجياً 
ويخططون للم�ستقبل، ويفعلون ذلك مبهارة اأكرث من 
القدرة  على  عالمة  ثمة  ولي�س  االإدارة.  يف  مناف�سيهم 
منهم  يريد  الرئي�س  اأن  على  عالمة  وال  اإيقافهم  على 

ذلك. 

�سركتان �سينيتان على قوائم العقوبات االأمريكية
•• بكني-رويرتز:

القائمة  يف  م��درج��ت��ني  �سينيتني  ل�����س��رك��ت��ني  ت��ن��ف��ي��ذي��ان  م���دي���ران  ق���ال 
االأمريكية اجلديدة للعقوبات التي ت�ستهدف اإيران اإن ال�سركتني �سدرتا 
�سلعا عادية فقط اإىل اإيران. واأ�سافا ام�س اأنهما ال يعتقدان اأنهما ارتكبا 

اأي اأخطاء.
والعقوبات التي �سدرت بحق 25 فردا وكيانا يوم اجلمعة كانت االأوىل التي 
ت�سدر منذ تن�سيب الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب الذي توعد بتطبيق 
�سيا�سة اأكرث �سرامة �سد طهران كما تاأتي بعد يومني من توجيه االإدارة 
اأج��رت جتربة الإط��الق �ساروخ  اأن  االأمريكية حتذيرا ر�سميا الإي��ران بعد 
بينهم  �سينيني  وثالثة  �سينيتني  �سركتني  القائمة  وتت�سمن  بالي�ستي. 
مواطن  اإنه  بو�سوح  االأمريكية  اخلزانة  وزارة  قالت  فقط  واحد  �سخ�س 

�سيني يدعى ت�سني �سيان هوا. وقال ريت�سارد يويه املدرج ا�سمه يف القائمة 
اأي�سا لرويرتز اإنه �سيني ويعتقد اأن القرار جائر. وقال اإنه جرى جتميد 
ح�سابه امل�سريف ما يعني اأنه لن يتمكن من العمل.  وتابع اأ�سدر لكثري من 
الدول واإيران زبون اأي�سا. هذا اأمر عادي متاما. كيف ميكن اأن يكون هذا 
اأمرا عادال؟ ملاذا يجب اأن يهتم االآخرون مبا يقوله االأمريكيون؟ ما اخلطاأ 
يفعله  اأن  ما ميكن  يعلم  اأن��ه ال  واأ�ساف  ال�سلع؟«  اليومي مع  تعاملي  يف 
اإذا كان �سيحاول اأن يطلب م�ساعدة احلكومة ال�سينية. ومل يذكر  اأو ما 
ت�سينغداو  مدينة  ومقرها  �سركته  ت�سدرها  التي  املنتجات  عن  تفا�سيل 
ال�سمالية الإيران.  ويو�سح املوقع االإلكرتوين لل�سركة وا�سمها كو�سيلينج 
يف  تتاجر  ال�سركة  اأن  اأي�سا  العقوبات  قائمة  يف  املدرجة  تريدينج  بيزنز 
كل �سيء من االأفران اإىل اأجهزة امل�سي والرمو�س ال�سناعية. وا�سم يويه 
مدرج على املوقع االإلكرتوين على اأنه مدير املبيعات بال�سركة. وال�سركة 

نيو  نينجبو  �سركة  االأمريكية هي  العقوبات  قائمة  االأخ��رى يف  ال�سينية 
�سين�سري لالإ�سترياد والت�سدير والتي تعر�س مواقع اإلكرتونية اإعالنات 
اأنها ت�سدر وت�ستورد �سنابري احلريق واالإطارات الداخلية لعجل  تو�سح 
الدراجات النارية. وقال مدير ال�سادرات بال�سركة الذي اكتفى بذكر ا�سم 
عائلته وهو تانغ لرويرتز اإن ال�سركة ت�سدر �سلعا عادية الإيران غري اأنه 
قائمة  على  فلي�سعونا  �سيء.  بو�سعنا  “لي�س  واأ�ساف  هي.  ما  يو�سح  مل 
العقوبات.” ومل يت�سن لرويرتز الو�سول اإىل �سخ�سني �سينيني اآخرين 
على  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  تعلق  ومل  العقوبات.  قائمة  يف  مدرجني 
يف  )�سينخوا(  اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  وذك��رت  اجلديدة.  العقوبات 
تعليق اليوم االأحد اإنه رغم اأن العقوبات اجلديدة �سيكون لها اأثر حمدود 
وا�سنطن  ب��ني  امل��واج��ه��ة  م��ن  اأن��ه��ا فتحت ف�سال ج��دي��دا  اإال  اإي����ران  على 

وطهران.

اإيران توافق على دخول 
فريق م�سارعة اأمريكي 

•• طهران-وكاالت:

اأن  االأح���د،  ام�س  قا�سمي،  بهرام  االإي��ران��ي��ة،  اخلارجية  با�سم  املتحدث  اأعلن 
تاأ�سريات  اإعطاء  على  وافقت  االإيرانية  اخلارجية  وزارة  يف  اخلا�سة  اللجنة 
لفريق امل�سارعة االأمريكي لدخول اإيران. وقال قا�سمي يف ت�سريح �سحايف: 
االإيرانيني  املواطنني  دخ��ول  بعدم  العن�سري  االأمريكي  القرار  اإىل  بالنظر 
ومع  ال��ق��رار،  ه��ذا  ببطالن  االأمريكي  الق�ساء  حكم  اإىل  وبالنظر  الأمريكا، 
مراعاة ر�سالة االحتاد االإي��راين للم�سارعة واالحتاد الدويل للم�سارعة، مت 
يف  للم�ساركة  للم�سارعة،  االأمريكي  للفريق  تاأ�سريات  اإ�سدار  على  املوافقة 
االإيرانية،  انطالقها يف مدينة كرمن�ساه  املقرر  للم�سارعة  الدولية  امل�سابقة 

وفقاً ملا اأوردته وكالة �سبوتنيك الرو�سية.

بانون رئي�ض الظل يف البيت االأبي�ض...هل ميكن ردعه؟

•• عوا�صم-وكاالت:

اأك������دت م�������س���ادر ا���س��ت��خ��ب��اري��ة يف 
امل���و����س���ل، ام�������س االأح��������د، وج����ود 
ب��ني ���س��ف��وف تنظيم  ان�����س��ق��اق��ات 
داع�س االإره��اب��ي، فيما اأق��دم عدد 
البيعة  اإب��ط��ال  ق��ي��ادات��ه على  م��ن 

للبغدادي.
ان�سقاق  هناك  اإن  امل�سادر  وقالت 
االإرهابية  الع�سابات  �سفوف  يف 
الذي  البغدادي  لبيعة  ونق�سهم 
اأنباء  ت��داول  بعد  كخليفة  بايعوه 

يف مدينة املو�سل عن مقتله.
ق��ي��ادي داع�س  اأح���د  اأن  واأ���س��اف��ت 
االإره���اب���ي ال�����س��وري امل��دع��و )اأبو 
كان  ال�����ذي  ال�������س���ام���ي(  اهلل  ع��ب��د 
امل��و���س��ل م��ع جمموعة  ي��ق��ات��ل يف 
اأع��ل��ن نق�سه  م��ن االن��غ��م��ا���س��ي��ني 
البيعة  ك����ون  ال���ب���غ���دادي،  ل��ب��ي��ع��ة 
الفتقاد  باطلة،  تعترب  للمجهول 

البغدادي القدرة وال�سلطان. 
امل�سرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن  ي���ذك���ر 
وقوات التحالف، اأعلنت يف االآونة 
بعمليات  ق��ي��ام��ه��ا  ع���ن  االأخ������رية 
يف  بالطائرات  وا�ستهداف  اإن���زال 
ع�سابات  الأوك���ار  و�سوريا  ال��ع��راق 

داع�س االرهابية. 
تنظيم  ا�ستعاد  اخ���رى،  جهة  م��ن 
داع�����س االإره���اب���ي م��واق��ع جديدة 
يف مدينة الباب وريفها ال�سرقي، 
عنا�سر  بني  عنيفة  معارك  عقب 

املعار�سة  وف�������س���ائ���ل  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
امل�سلحة .

وقال م�سدر ميداين بريف حلب 
ال�سرقي، ملوقع اأرانيوز، اإن عنا�سر 
داع�������س ج������ددوا ه��ج��وم��ه��م نحو 
املواقع التي تقدمت اإليها ف�سائل 
درع الفرات يف بلدة بزاعة �سرقي 
مدينة الباب ومتكنوا من ا�ستعادة 
ال�سيطرة على اأجزاء كبرية منها 
بعد معارك عنيفة بني اجلانبني 
تبادل خاللها الطرفان ال�سيطرة 

على عدة مواقع.
ا�ستخدام  اإىل  امل�������س���در  واأ�����س����ار 
داع�������س ل��ل��ع��رب��ات امل��ف��خ��خ��ة التي 
لدرع  م��واق��ع  ب��اإح��داه��ا  ا�ستهدف 
ال���ف���رات وك��ث��اف��ة ال��ه��ج��وم الذي 
املعار�سة  ف�����س��ائ��ل  اأج�����رب  ن���ف���ذه 
البلدة  ه��ذه  م��ن  االن�سحاب  على 
املحاذية  ال�سفالنية  ق��ري��ة  ن��ح��و 
التنظيم  عنا�سر  لي�ستعيد  ل��ه��ا، 
عدة مواقع ت�سل بني بلدة بزاعة 

ومدينة الباب.
من جانبها، ا�ستهدفت الطائرات 
احل��رب��ي��ة ال��رتك��ي��ة ب��ع��دة غ���ارات 
لتنظيم  ت���اب���ع���ة  م����واق����ع  ج���وي���ة 
ومدينة  بزاعة  بلدة  داخل  داع�س 
من  ب��اأك��رث  ا�ستهدفت  كما  ال��ب��اب 
ثمانني �ساروخاً مواقعاً للتنظيم 
ق��ب��ا���س��ني وو�سط  ب��ل��دة  ب���اأط���راف 
ال��ب��اب خملفة ع����دداً من  م��دي��ن��ة 

االإ�سابات يف �سفوف املدنيني. 

ال�سرطة  اأوق������ف������ت  ذل��������ك،  اىل 
اأن��ق��رة حواىل  ال��رتك��ي��ة ام�����س يف 
بانتمائهم  ي�ستبه  �سخ�سا  �ستني 
بعد  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  اإىل 
على  الدامي  االع��ت��داء  على  �سهر 
والذي  ا�سطنبول  يف  ليلي  ملهى 
اأوردت  ال��ت��ن��ظ��ي��م وف���ق م���ا  ت��ب��ن��اه 

و�سائل االإعالم الر�سمية.
املوؤيدة  االأن��ا���س��ول  وكالة  وذك��رت 
بهم  امل�ستبه  معظم  اأن  للحكومة 
اإن كانوا  اأن تو�سح  اأجانب، بدون 
لتنفيذ  ارت���ب���اط مب��خ��ط��ط  ع��ل��ى 

اعتداء. واأ�سافت اأنه مت توقيفهم 
خ�����الل ع���م���ل���ي���ات ده�����م ج�����رت يف 
من  اأحياء  اربعة  يف  نف�سه  الوقت 

العا�سمة.
وقتل 39 �سخ�سا معظمهم �سياح 
ال�سنة يف هجوم  راأ���س  ليلة  ع��رب 
نفذه م�سلح ت�سلل اإىل ملهى ليلي 

�سهري يف ا�سطنبول.
وتبنى تنظيم  داع�س املجزرة ويف 
اأوقفت  يناير،  الثاين  كانون   16
اأوزبك�ستان  من  �سخ�سا  ال�سرطة 
ما�ساريبوف  ال��ق��ادر  ع��ب��د  ي��دع��ى 

تركيا تعتقل 60 م�ستبها بهم بارتباطهم بالتنظيم االإرهابي

االن�سقاقات تت�ساعد بني �سفوف داع�ض يف املو�سل 

••  الفجر – تون�س - خا�س
با�سم  ال���ر����س���م���ي  ال���ن���اط���ق  ح����ّم����ل 
الهمامي،  ح��ّم��ة  ال�سعبية  اجلبهة 
ح����رك����ة ال���ن���ه�������س���ة وح�����رك�����ة ن�����داء 
نهائيا  البت  تون�س، م�سوؤولية عدم 
احلقيقيني  اجل��ن��اة  ع��ن  الك�سف  يف 
اغ���ت���ي���ال  ق�������س���ي���ة  امل����ت����ورط����ني يف 
�سكري  ال�سعبية  باجلبهة  القيادي 
التحالف  ه���ذا  “اإن  ق��ائ��ال  بلعيد، 
ل��ط��م�����س حقيقة  ال��ف��ر���س��ة  اأع���ط���ى 
االغتيال والت�سرت عن اجلهة التي 

تقف وراءه«.
افريقيا  ت���ون�������س  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
لالأنباء عن حمة الهمامي  تاأكيده  

اجلبهة  ���س��ل��ب  ل����ل����روؤى  ت�������س���ارب 
“لدينا  قائال  الق�سية،  بخ�سو�س 
فريق دفاع متجان�س ويعمل ب�سكل 
اأّن االإ�ساعات التي  معتربا  حريف”، 
اخل�سو�س،  ه��ذا  يف  ترويجها  وق��ع 
“كان الهدف منها ت�ستيت الق�سية 
م�سامينها  م��ع  والقطع  االأ�سلية 
احلقيقية، وهي الك�سف عن اجلناة 
احلقيقيني يف ق�سية اغتيال �سكري 

بلعيد«.
 جت��در االإ���س��ارة، اإىل اأن��ه ���س��ارك يف 
اأن�سار  م��ن  ه��ام  ع��دد  امل�سرية  ه��ذه 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، ح���ي���ث رفعت  اجل���ب���ه���ة 
حركة  باخل�سو�س  تنتقد  �سعارات 

النه�سة وحركة نداء تون�س. 

خالل امل�سرية التي نظمتها اجلبهة 
ال�سعبية بالعا�سمة، مبنا�سبة اإحياء 
ال��ذك��رى ال��راب��ع��ة الغ��ت��ي��ال �سكري 
مع  الق�سائي  التعاطي  اأن  بلعيد، 
الكثري من  “يكتنفه  ملف الق�سية 
التم�سي  اأن  و  وال�سكوك”،  الريبة 
“ال  التحقيق  قا�سي  اتبعه  ال���ذي 
االأط����راف  ال��ف��ر���س��ة لف�سح  ي��دع��م 
عملية  يف  امل���ت���ورط���ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

تنظيم  ع���ل���ى  ال�����س��ع��ب��ي��ة  اجل���ب���ه���ة 
وقفتها االحتجاجية كل يوم اأربعاء 
احلقيقة  ع��ن  بالك�سف  للمطالبة 
بع�س  ���س��ع��ي  اإىل  م�����س��ريا  ك��ام��ل��ة، 
اإىل غلق ملف  االأط��راف ال�سيا�سية 

الق�سية نهائيا.
ونفى النائب مبجل�س نواب ال�سعب 
منجي  ال�������س���ع���ب���ي���ة  اجل���ب���ه���ة  ع�����ن 
ال���رح���وي، وج����ود اأي����ة خ���الف���ات اأو 

الكامل  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ال���ت���زام 
وا�ستعمال  ال���ت���ح���ّرك،  مب��وا���س��ل��ة 
ال�سغط ال�سعبي من اأجل الو�سول 

اإىل الك�سف عن احلقيقة كاملة.
من جهته، اعترب القيادي باجلبهة 
كل  اأّن  ال�����س��دي��ق،  اأح��م��د  ال�سعبية 
اخليارات متاحة اليوم اأمام اجلبهة 
املماطلة  ع��م��ل��ي��ة  ت���وا����س���ل���ت  اإذا 
ال��ق�����س��ائ��ي��ة، واأب���رزه���ا ال��ل��ج��وء اىل 

اغ��ت��ي��ال ب��ل��ع��ي��د وال���رباه���م���ي، على 
حد �سواء«. ودعا وزير العدل غازي 
ا�ستغالل  ����س���رورة  اإىل  اجل��ري��ب��ي، 
ال�������س���الح���ي���ات ال���ت���ي مي��ن��ح��ه��ا له 
ال��ق��ان��ون م��ن اأج���ل اإن����ارة احل���ق، ال 
بلعيد  اغ��ت��ي��ال  ع��م��ل��ي��ة  واأن  ���س��ي��م��ا 
�سيا�سيا،  اغتياال  باالأ�سا�س  “كانت 
حّد  على  بامتياز”،  دول��ة  وجرمية 
ال�سياق،  نف�س  يف  م��وؤك��دا   ، تعبريه 

طاقاتها وتوظيفها من اجل الك�سف 
عن احلقيقة كاملة يف هذه الق�سية 
التي قال “اإنها تعترب اأّم الق�سايا يف 

مرحلة االنتقال الدميقراطي«.
الوطنيني  ب���ح���زب  ال���ق���ي���ادي  اأم�����ا 
امل����ّوح����د حممد  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
تالعب  “وجود  اأك����د  ف��ق��د  ج��م��ور، 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الق�سية  اأط�����وار  يف 
حر�س  ي��ربر  م��ا  وه��و  الق�سائي”، 

الدولية، م�سددا  حمكمة اجلنايات 
ال���دف���اع ع��ن بلعيد  ف��ري��ق  اأن  ع��ل��ى 
اإغ����الق  مل���ح���اوالت  ي�����س��ت�����س��ل��م  “لن 
م��ل��ف ال��ق�����س��ي��ة وح�����س��ر اجل��ن��اة يف 

بع�س االأ�سخا�س فقط«.
بلعيد  �سكري  اغتيال  ب��اأن  و�سرح    
و  ال�سيا�سية  اأرائ���ه  اأج��ل  م��ن  “كان 
كل  داعيا  عام”،  حق  جرمية  لي�س 
توحيد  اإىل  الدميقراطية  ال��ق��وى 

م�سرية الذكرى يف العا�سمة تون�س الهمامي يتهم النه�سة والنداء

عن م�سوؤولية عدم الك�سف عن قتلة بلعيد

ال�سعبية تتهم: النه�سة والنداء.. اثنان يف واحد..!

االعتداء،  منفذ  ب��اأن��ه  لال�ستباه 
بعد حملة مطاردة وا�سعة. 

واأفادت �سحيفة حرييت اأن تنظيم 
اعتداء  تنفيذ  ي��ن��وي  ك��ان  داع�����س 
اأنقرة،  يف  ال�سنة  راأ����س  ليلة  ث��ان 
اثر  املخطط  عن  تخلى  اأن��ه  غري 
ال�سلطات  حملة توقيفات نفذتها 

الرتكية.
و�سهدت تركيا يف 2016 �سل�سلة 
هجمات ن�سبت اىل تنظيم داع�س 
اأوقعت  االأك��راد،  املتمردين  اإىل  اأو 

مئات القتلى.

دوتريتي ينهي حمادثات ال�سالم مع املتمردين املاويني 
•• مانيال-اأ ف ب:

حمادثات  انهاء  دوت��ريت��ي  رودري��غ��و  الفيليبيني  الرئي�س  ق��رر 
امل��ت��م��ردي��ن امل��اوي��ني بعدما اع��ل��ن ك��ال الطرفني  ال�����س��الم م��ع 
انتهاء وقف اطالق النار الذي التزما به ب�سكل احادي اجلانب 

يف حماولة منهما حلل نزاع م�ستمر منذ ن�سف قرن.
وان  �سبق  وال����ذي  ا���س��رتاك��ي��ا  نف�سه  يعترب  ال���ذي  ودوت���ريت���ي 
اطلق �سراح م�سوؤولني كبارا يف حركة التمرد املاوية يف مبادرة 
املتمردين  باإعالن  ب�سدة  ندد  قدما،  ال�سالم  مفاو�سات  لدفع 
ا�ستئناف القتال، موؤكدا ا�ستعداده للحرب ولو ا�ستمرت ن�سف 

قرن اآخر.
ي�ستعدوا  ان  اجلنود  من  طلبت  لقد  ال�سعبوي  الرئي�س  وق��ال 

حلرب طويلة. لقد قلت ان ال�سالم لن يحل خالل جيلنا.

“جي�س  املاوية  التمرد  وحركة  الفيليبينية  احلكومة  وكانت 
ال�سعب اجلديد” اعلنتا، كل على حدة، يف اآب اغ�سط�س وقفا 
ر�سمية �سمدت  اأح��ادي اجلانب، يف هدنة غري  النار  الإط��الق 

خم�سة ا�سهر بينما كانت املفاو�سات بينهما تتوا�سل يف روما.
ولكن دوتريتي اعلن م�ساء ال�سبت انه امر مفاو�سي احلكومة 
باأن يحزموا حقائبهم وان  العا�سمة االإيطالية  املوجودين يف 
يعودوا اىل الوطن من املفاو�سات التي يجرونها يف اخلارج مع 

قادة املتمردين.
�ساأرف�س  التمرد.  بالتفاو�س معهم قادة  وا�ساف ل�ست مهتما 

احلديث يف هذا االمر جمددا.
“نحن  بالقول  اي��اه��م  متوعدا  املتمردين  دوت��ريت��ي  وخ��اط��ب 
عاما  خلم�سني  متددوها  ان  اردمت  واذا  عاما   50 منذ  نقاتل 

اخرى فليكن، �سي�سرنا ان نلبي طلبكم.

واتى قرار الرئي�س الفيليبيني بعدما اعلن املتمردون اال�سبوع 
ا�سهر،  خلم�سة  �سمدت  اجلانب  احادية  هدنة  انتهاء  املا�سي 
متهمني احل��ك��وم��ة ب��ال��غ��در وان��ت��ه��اك ح��ق��وق االن�����س��ان. وردت 
احلكومة باملثل، موؤكدة انتهاء وقف اطالق النار الذي اأعلنته 

من جانبها مع املتمردين.
اي�سا  ال�سبت  االأول  ام�س  م�ساء  ت�سريحه  يف  دوتريتي  ون��دد 
باإقدام جي�س ال�سعب اجلديد الذي يبلغ عدد مقاتليه حواىل 
�سنها  هجمات  يف  ج��ن��ود  ارب��ع��ة  قتل  على  متمرد  االف  ارب��ع��ة 
اجلنود  اح��د  ام��ط��روا  املتمردين  ان  م��وؤك��دا  املا�سي،  االأ�سبوع 

ب76 ر�سا�سة.
يف  الفقرية  ال��دول��ة  ه��ذه  يف  ال�سيوعية  التمرد  حركة  وب���داأت 
1968 وقد ح�سد هذا التمرد امل�سلح الذي يعترب احد اطول 

النزاعات يف العامل، حواىل 30 الف قتيل، بح�سب اجلي�س.



االثنني   6   فبراير    2017  م   -   العـدد  11937  
Monday  6  February   2017  -  Issue No   1193714

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/834   

املنذر : الرمل االبي�س الدارة العقارات  - وميثلها : حممد �سفيق ابو ال�سعود مبوجب وكالة 
م�سدقة ، عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 

14 ،   ور�سان االوىل  ت : 0555564669 - 0557038944 
املنذر اليه : وايدوول لالن�ساءات - عنوانه : جمهول حمل االقامة 

و���س��داد قيمة   )S09  - للعقار )321   ال��ت��ام  االخ���الء  اليه ب�سرورة  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
االيجار امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من 
تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سي�سطر املنذر التخاذ االج��رءات القانونية التي حتفظ حقه 
يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة االيجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/833   

املنذر : الرمل االبي�س الدارة العقارات  - وميثلها : حممد �سفيق ابو ال�سعود مبوجب وكالة 
م�سدقة ، عنوانه : دبي ، انرتنا�سيونال �سيتي - احلى الفرن�سي بناية رقم P20 حمل رقم 

14 ،   ور�سان االوىل  ت : 0555564669 - 0557038944 
املنذر اليه : بن بلو�س ال�سرق االو�سط للمقاوالت  - عنوانه : جمهول حمل االقامة 

االيجار  قيمة  و�سداد   )1605( للعقار  التام  االخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ 
التي حتفظ حقه يف  القانونية  االج���رءات  امل��ن��ذر الت��خ��اذ  �سي�سطر  واال  االن���ذار  ه��ذا  ن�سر 
اللجوء  ذل��ك  يف  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�ساريف  االيجارية  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل  بالن�سر
رقم 2017/835   

ال�سعود مبوجب وكالة م�سدقة  ابو  الزاجل للعقارات   - وميثلها : حممد �سفيق  املنذر : 
   ، P20 حمل رقم 14  بناية رقم  الفرن�سي  �سيتي - احلى  انرتنا�سيونال   ، دبي   : ، عنوانه 

ور�سان االوىل  ت : 0555564669 - 0557038944 
املنذر اليه : ا�سف وعمران للخدمات الفنية - عنوانه : املرر- خلف جالك�سي �سوبر ماركت 

- بناية عبد اهلل عبد الرحمن �سقة - 107  جمهول حمل االقامة 
االيجار  قيمة  و���س��داد  للعقار )107(  ال��ت��ام  االخ���الء  ب�����س��رورة  اليه  امل��ن��ذر   / امل��ن��ذر  ينذر 
امل�ستحقة ، باال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ 
التي حتفظ حقه يف  القانونية  االج���رءات  امل��ن��ذر الت��خ��اذ  �سي�سطر  واال  االن���ذار  ه��ذا  ن�سر 
اللجوء  ذل��ك  يف  مبا  واملياه  الكهرباء  وم�ساريف  االيجارية  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة 
اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/876   

املنذر : موؤ�س�سة ند ال�سبا العقارية 
املنذر اليه : يورو بيزن�س �سوليو�سنز - �س  ذ م م 

املو�سوع : انذار عديل الخالء العني املوؤجرة ودفع ما ي�ستحق من االيجار حتى االخالء 
الفعلي  ينبه املنذر املنذر اليه املذكور ا�سمها اعاله ب�سرورة  اخالئها للعني املوؤجرة 
ي�ستحق  ما  و���س��داد  الن�سر  لهذا  ا�ستالمها  تاريخ  من  ي��وم   30 اق�ساه  تاريخ  يف  املكتب 
املنذر  رف�س  حاله  ويف  ا�سبوع  خ��الل  للمكتب  الفعلي  االخ��الء  ايجار حتى  عليها من 
القانونية  االج���راءات  كافة  التخاذ   ي�سطر  �سوف  املنذر  فان  املالك  طلب  اجابه  اليه 
االيجارية  املنازعات  ام��ام مركز ف�س  االيجارية  الدعوى  ورف��ع  له حقه  التي حتفظ 
بدبي واملطالبة بالتعوي�س عن كل عطل او �سرر وحتميلكم  امل�ساريف ور�سوم التقا�سي 

واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/863   

املنذر : لو�سي كالير وود )بريطانية اجلن�سية( 
بوكالة املحامي / احمد  ح�سن املازمي 

املنذر اليه : مهند جميل ح�سن عوي�س )اردين اجلن�سية( 
ا�ستلم من  انه  اقر مبوجبها  اتفاقية مزعومة  انه قد نظم  اليه حيث  املخطر  املنذرة  تنذر 
اليه  ، ج��اءت املخطرة مبوجب هذا االن��ذار تخطر املخطر  املخطرة مبلغ 200.000  دره��م 
باأنها تف�سخ مبوجبه االتفاقية  املزعومة وتطلب من املخطر اليه ان يعيد اىل املخطرة مبلغ 
�سوف  واال   ، دره��م  املقدر مببلغ 100.000  التعوي�س  اليه كامال مع  امل�سلم  دره��م   200.000
املذكورة  املخطرة  بحقوق  ملطالبتكم  بحقكم  القانونية  االج���راءات  التخاذ  اآ�سفني  ن�سطر 
ا�سافة اىل الفوائد  والر�سوم واالتعاب وذلك على م�سوؤوليتكم ونفقتكم  / حمتفظني بكافة 

حقوق املخطرة من اي نوع كانت. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/866   

املخطر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املخطر اليه : ال�سيد/ �سنجاي جهوجنناال بن كايال�س �سندرا - جمهول حمل االقامة 

اىل املنذر اليه ال�سيد/ �سنجاي جهوجنناال بن كايال�س �سندرا ، يكلفك املخطر / �ستاندرد ت�سارترد بنك ب�سداد 
مبلغ  املديونية كما هو يف 2016/12/7 وقدره 3.813.838.10 )ثالثة ماليني وثمامنائة وثالثة ع�سر االف 
وثمامنائة وثمان وثالثون درهم اإماراتي  و 10 فل�س( مبوجب اتفاقية الت�سهيالت املوؤرخة يف 2012/6/3 خالل 
ثالثني )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام املادة )144( من قانون  االجراءات املدنية ، ويف 
حال اخفاق املخطر اليها يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني )30( يوما  املذكورة ، فان املخطر �سيتخذ االجراءات 
والبالغ م�ساحتها   ، بالطابق رقم )80(  الوحدة رقم )8009(  اج��راءات نزع ملكية  ملبا�سرة  الالزمة  القانونية 
)182.83 مرت مربع( يف املبنى رقم )2( وامل�سمى )خليفة تاور زون 4( ، املقام على قطعة االر�س رقم )155( 
، والكائن يف منطقة برج خليفة ، اإمارة دبي ، االإم��ارات العربية املتحدة ، واملرهونة ل�سالح املخطر وحجزها 

وبيعها وفق احكام القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن التاأميني يف اإمارة دبي.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/865   

املخطر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املخطر اليه : ال�سيد/ �سنجاي جهوجنناال بن كايال�س �سندرا - جمهول حمل االقامة 

اىل املنذر اليه ال�سيد/ �سنجاي جهوجنناال بن كايال�س �سندرا ، يكلفك املخطر / �ستاندرد ت�سارترد بنك ب�سداد 
املديونية كما هو يف 2016/12/7 وقدره 4.626.474.24 )اربعة ماليني و�ستمائة و�ستة وع�سرون الف  مبلغ  
 2013/10/7 يف  املوؤرخة  الت�سهيالت  اتفاقية  مبوجب  فل�س(    24 و  اإماراتي  درهم  و�سبعون  واربعة  واربعمائة 
خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االخطار �سندا الحكام املادة )144( من قانون  االجراءات املدنية 
، ويف حال اخفاق املخطر اليها يف دفع املبلغ خالل مدة الثالثني )30( يوما  املذكورة ، فان املخطر �سيتخذ 
االج��راءات القانونية الالزمة ملبا�سرة اجراءات نزع ملكية الوحدة رقم )6907( بالطابق رقم )69( ، والبالغ 
م�ساحتها )2.056.01 مرت مربع( يف املبنى رقم )3( وامل�سمى )برج خليفة زون 3( ، املقام على قطعة االر�س 
رقم )155( ، والكائن يف منطقة برج خليفة ، اإمارة دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، واملرهونة ل�سالح املخطر 

وحجزها وبيعها وفق احكام القانون رقم 14 ل�سنة 2008 ب�ساأن التاأميني يف اإمارة دبي.  
  الكاتب العدل

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
على  الت�سديق  وطلب  الهند   : اجلن�سية     ، كو�سواها  كومار  فرييندرا  ال�سيد/ 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف اال�سم التجاري رمال الزبارة ملقاوالت النجارة امل�سلحة 
واملرخ�س  من دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 741083 
ال�سادر بتاريخ 2016/1/2 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ 
الل بابو كو�سواها رام بار�سان كو�سواها ، اجلن�سية : الهند -  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 188
اإماراتي اجلن�سية وال�سيد/  البلوكي -  العطار  ال�سيد/ هادف حممد ح�سني  ليكن معلوما للجميع بان 
امتياز اخرت ريا�س اخرت - باك�ستاين اجلن�سية يرغبون  يف البيع والتنازل  عن كامل ح�ستهم البالغة 
100% وذلك اىل اعظم حممد حممد اكرم - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة �سحراء الريا�س ملقاوالت 
هدم املباين ذ م م  تعديالت اخرى : - مت تغيري اال�سم التجاري من اال�سم التجاري القدمي )�سحراء 
الريا�س ملقاوالت هدم املباين ذ م م ( لي�سبح اال�سم التجاري اجلديد )�سحراء الريا�س ملقاوالت هدم 
بوكيل  فردية  اىلموؤ�س�سة   ، حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   -  ) املباين 
خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 169
البيع والتنازل عن  اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف  الكتبي -  ال�سيد/ �سعيد جمعه عبيد زايد  ليكن معلوما للجميع بان 
 / امل�سماة  الرخ�سة  بنغالدي�سي اجلن�سية يف   - �ساجنيت كومار جوبتا  ال�سيد/  اىل  100%  وذلك  البالغة  كامل ح�سته 
دائرة  من  ال�سادرة   )546147( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�س   ) ال�سيارات  ل�سيانة  الوا�سح  النور  ور�سة 

التنمية االقت�سادية بال�سارقة - 
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( - كما مت تغيري 
اال�سم التجاري من )ور�سة النور الوا�سح ل�سيانة ال�سيارات ( اىل )النور الوا�سح لرتكيب االجزاء اال�سافية لل�سيارات( 
- كما مت تغيري الن�ساط من )�سيانة ال�سيارات ( اىل )تركيب االجزاء اال�سافية لل�سيارات( مت تغيري ال�سكل القانوي من 

)موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى 
ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن 

لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 189

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ ربينه باروتكونان - هندية اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن جزء من 
ح�ستها )51%9 من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ وليد نا�سر قمرب حممد الربدان - اإماراتي 
اجلن�سية كما ترغب ال�سيدة/ ربينه باروتكونان - هندية اجلن�سية يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ستها )%49( 
من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ جعفر بوزهيتارا ماموكوتي بوز هيتارا - هندي اجلن�سية يف 

/ �سيدلية االح�سن - والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )720187( 
تغيريات اخرى : - تغيري  ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
م( -  م  ذ  التجاري اجلديد )�سيدلية االح�سن  اال�سم  التجاري من )�سيدلية االح�سن( لي�سبح  اال�سم  - تغيري 

دخول وكيل خدمات ك�سريك - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر.  
 . العدل  الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات  هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 187
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ منار علي يو�سف عبيد الق�سري ، اإماراتية  اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�ستها البالغة 51%  وذلك اىل ، ال�سيدة / عائ�سة ح�سن علي ابراهيم ، اإماراتية اجلن�سية ، كما يرغب 
ال�سيد/ ها�سم ممتاز منزل حمي الدين - هندي اجلن�سية وال�سيد/ حممد نواز بارمبا ، هندي اجلن�سية ، يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�س�سهم البالغة 49% وذلك لل�سيد/ حممد اقبال ح�سن فاداكايل - هندي اجلن�سية 
التنمية  ذ م م ( رخ�سة جتارية رقم )528316 �سادرة من دائرة  امل�سماة / مطعم �ساغر كالكيت  يف الرخ�سة  

االقت�سادية بال�سارقة 
تعديالت اخرى : ال يوجد 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 199
كونه  اهلل  عبد  فواز  وال�سيد/  اجلن�سية   اإماراتي    ، ف�سل  ابراهيم  �سامل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عبد اهلل مولريي كيالكيتي هندي اجلن�سية  وال�سيد/ راجيندر راج راجيندران ناير برمي�سو هندي اجلن�سية  
يرغبون يف البيع والتنازل  عن كامل ح�ستهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ مويدو نيالن بارامبات بن 
احمد هندي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية الغزل لتجارة وخياطة املالب�س الن�سائية - ذ م م - رخ�سة جتارية 

رقم )728038(  
- مت تغيري ال�سكل القانوين من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات   - مت تغيري 
 اال�سم التجاري  الغزل لتجارة وخياطة املالب�س الن�سائية - ذ م م - اىل الغزل لتجارة وخياطة املالب�س الن�سائية.

 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 190

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل قل حممد حمزه داد - اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / كافترييا واحة زمزم، 
رخ�سة رقم )628968( وذلك لكال من ال�سيد/ بدر حممد ح�سني احمد املرزوقي - اإماراتي 

اجلن�سية وال�سيد/ عادل حممد علي �سامل الها�سمي - اإماراتي اجلن�سية 
مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ، اىل �سراكة اعمال مهنية. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 168
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مروان �سامل علي عبد اهلل بن معدن الكتبي - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع 
اإماراتية اجلن�سية - كما  والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51% وذلك اىل ال�سيدة / عائ�سة حممد ح�سني عبا�س - 
يرغب ال�سيد/ حممد ا�سماعيل حممد خليل ، باك�ستاين اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته )30%( وذلك 
اىل ال�سيد/ وزمي ا�سام بارامبات مامو ا�سام بارامبات - هندي اجلن�سية ، كما يرغب ال�سيد/ حممد اقبال �سراج حممد 
بارامبات  ا�سام  وزمي  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%19( ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - ا�سماعيل 
مامو ا�سام بارامبات - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / حممد ا�سماعيل ل�سياغة الذهب - ذ م م ( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )721821( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
 ) م  م  ذ  الذهب  ا�سماعيل ل�سياغة  القدمي )حممد  التجاري حيث كان اال�سم  : -  مت تغيري اال�سم  تعديالت اخرى 
لي�سبح )و�سط املدينة ل�سياغة الذهب ذ م م (  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 191
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل قل حممد حمزه داد - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / زمزم للتجارة ، رخ�سة 
رقم )624287( وذلك لكال من ال�سيد/ بدر حممد ح�سني احمد املرزوقي - اإماراتي اجلن�سية 

وال�سيد/ عادل حممد علي �سامل الها�سمي - اإماراتي اجلن�سية 
مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية ، اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 160
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  هندي    - غو�س  حممد  علي  نور  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ امر فاروق حممد رفيق - باك�ستاين اجلن�سية 
يف الرخ�سة امل�سماة / حممد نور علي ملقاوالت تركيب وحدات التكييف - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )554525( 
تعديالت اخرى :   مت تغيري اال�سم التجاري حيث كان اال�سم القدمي )حممد نور علي ملقاوالت تركيب 

وحدات التكييف ( لي�سبح )التقنية الذكية ملقاوالت تركيب وحدات التكييف(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني 
املذكورة  العدل  الكاتب  اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  تاريخ هذا االعالن فمن لديه  من 

التباع االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 198
اجلن�سية  باك�ستاين    - حممد  نور  عمران  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ افاق احمد 
معدات  لتاأجري  احلمزة   - التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - �سليم  حممد 

البناء - ترخي�س رقم 540321  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 152
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ مروان ا�سماعيل حممد احمد ح�سني الزرعوين ، اإماراتي اجلن�سية 
علي  حممد  �سالح  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك   %51 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اجلن�سية   هندي   - كهوتي  �سامباتيل  برا�ساد  �سيفا  ال�سيد/  يرغب  كما  اجلن�سية  اإماراتي   - الها�سمي 
- هندي  ريا�س  فاز هافاالبيل حممد  لل�سيد/  وذلك   %49 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة / مطبعة بيت الطباعة ذ م م -تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 

)556549(   تعديالت اخرى : ال يوجد. 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 197
يرغب  اجلن�سية  هندي    - كاديرفيل  كومار  رام  �ساتيا  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بالتنازل  وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ عبيد �سعيد جمعه ال�سويدي - 
اإماراتي اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية : الب�سائر لتجارة املفرو�سات - ترخي�س رقم 617242 
حيث مت تنازل �ساحبة الرخ�سة الخر وان�سحاب وكيل خدمات وتغيري ال�سكل القانوين من 

موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 158
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سجاد ح�سني خان ح�سني خان - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حممد علي احمد اخلوري الريامي - اإماراتي اجلن�سية يف 
الرخ�سة امل�سماة / القائد لتحميل وتفريغ الب�سائع( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )602828(  

تعديالت اخرى :  - مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ( اىل )موؤ�س�سة فردية( 
)امل�سات  لي�سبح  الب�سائع(  وتفريغ  لتحميل   )القائد  القدمي  اال�سم  كان  حيث  التجاري  اال�سم  تغيري  مت   -
الناعمة ملقاوالت الديكور( - مت تغيري الن�ساط التجاري حيث كان الن�ساط القدمي )خدمات حتميل وتفريغ 

الب�سائع( لي�سبح )ديكور ،مقاوالت فئة �ساد�سة(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 60
ليكن معلوما للجميع بان خرم �سهزاد غالم حممد - باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%   وذلك اىل اف�سل بيغم يعقوب خان - هندية 
اجلن�سية يف الرخ�سة )ا�سجار الواحة للمقاوالت الفنية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )707925(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 171
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سرياج �سيمبايل حممد �سيمبايل - هندي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ حيدر �سانيل 
ميرتو  ماركت  �سوبر   / امل�سماة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي   - حممد  �سيمبايل 

مانيال - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )743367( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1742  جتاري جزئي
ان  االقامة مبا  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  لل�سيانة  الرجل احلر  �سركة  املدعي عليه/1-  اىل 
املدعي/�سركة الدانوب لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة 
الدانوب لتجارة مواد البناء ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )143491.53( 
درهم )مائة وثالثة واربعون الف واربعمائة وواحد وت�سعون درهم وثالثة وخم�سون فل�س( والفائدة 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2016/7/27 وحتى ال�سداد التام ف�سال 
عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

مقتل الع�سرات باأفغان�ستان وباك�ستان جراء الثلوج

اإيطاليا تنقذ 600 مهاجر 
يف البحر املتو�سط 

•• روما--وكاالت:

على  ك��ان��وا  600 مهاجر  م��ن  اأك���رث  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�سفن  اأن��ق��ذت 
من قوارب يف و�سط البحر املتو�سط يف طريقهم نحو ال�سواحل 

االأوروبية. 
ت�سع عمليات الإنقاذ  تنفيذ  “مت  اأنه  االإيطالية  ال�سلطات  واأعلنت 
ق��وارب مطاطية  �سبعة  كانوا على من  600 مهاجر  اأك��رث من 

وقاربني �سغريين«. 
وين�سم املهاجرون الذين مت اإنقاذهم اأم�س الأكرث من األف و300 

�سخ�س اأنقذتهم اإيطاليا اجلمعة املا�سية عرب ثالث عمليات. 

اأطفال حلب يتلقون درو�ًسا عن االألغام والعبوات النا�سفة 
•• لندن-وكاالت:

يتلقى اأطفال حلب درو�ًسا عن القنابل التي مل تنفجر بعد يف �سوارع املدينة التي دمرتها احلرب ال�سورية حتى ال يخلطوا بينها وبني 
املدمر من حلب لتعليم  ال�سرقي  املتطوعني بجولة يف اجلانب  االألعاب. ووفًقا ل�سحيفة �سنداي مريور الربيطانية، تقوم فرق من 
درا�سة  تنقذ حياتهم،  اأن  �ساأنها  التي من  املدر�سية  واجباتهم  اأ�سبحت  املميتة. وهكذا  املتفجرات  اأ�سكااًل ملجموعة كبرية من  االأطفال 
�سور القنابل واالألغام والعبوات النا�سفة. وتقول منظمة اليوني�سيف، اإن 6 اأطفال على االأقل قتلوا عقب انفجار قنابل كانوا يظنونها 
األعاًبا يف االأ�سابيع التي تلت التو�سل لهدنة بني احلكومة وجماعات املعار�سة. وما زال هناك العديد من املباين امللغمة، وكان من بني 
ال�سحايا “ماجد” )13( عاًما الذي كان يلعب يف احلديقة عندما راأى �سديقه ميوت، حيث عرث ماجد وال�سحية عمر )11( عاًما 
على ج�سم معدين اأخ�سر مدفون يف الرمال، قبل اأن ينفجر وي�سفر عن مقتل عمر واإ�سابة ج�سم ماجد ووجهه بال�سظايا. ومن ثم متت 
اإزالة جزء من اأمعاء ماجد الذي كان حمظوًظا اأنه مل يفقد قدميه. وقال ماجد:”كانت تبدو كعبوة ال�سودا وعندما �سغطت عليها 
انفجرت، ورغم اأنني ُقذفت يف الهواء اإال اأنني مل اأفقد وعيي، وكنت قلًقا على عمر، مل اأكن اأعرف كيف اأ�ساعده حتى قام الرجال بنقلنا 

اإىل امل�ست�سفى يف �سيارة اأجرة، كنت اأ�سعر بالربد واالأمل ال�سديد، و�ساهدت عمر ميوت يف ال�سيارة، لن اأن�سى اأبًدا ذلك اليوم.

ترامب يوؤكد عزمه على
 اإنهاء النزاع يف اأوكرانيا

•• كييف-رويرتز:

مع  هاتفي  ات�سال  اأع��ق��اب  يف  بورو�سينكو  بيرتو  االأوك���راين  الرئي�س  ق��ال 
نظريه االأمريكي دونالد ترامب اإن ترامب قال اإنه م�ستعد للعمل مع كل 

من كييف ومو�سكو حلل �سراع انف�سايل يف �سرق اأوكرانيا.
وكان هذا اأول ات�سال مبا�سر بني الزعيمني منذ تن�سيب ترامب الذي اأدى 
يف  بالقلق  ت�سعر  كييف  جعل  اإىل  الكرملني  مع  العالقات  بتح�سني  هدفه 
الوقت الذي مل يتم فيه بعد التو�سل حلل لل�سراع الدائر منذ ثالث �سنوات 
تقريبا. وقال ترامب يف بيان للبيت االأبي�س يوم ال�سبت بعد االت�سال مع 
املعنية  االأخ���رى  االأط���راف  وك��ل  ورو�سيا  اأوكرانيا  مع  �سنعمل  بورو�سينكو 
مل�ساعدتهم على اإعادة ال�سالم على طول احلدود. وقال مكتب بورو�سينكو 
دونبا�س  يف  الو�سع  بت�سوية  خ��ا���س  ب�سكل  اه��ت��م  ت��رام��ب  م��ع  احل��دي��ث  اإن 
واأ�ساف  والدبلوما�سية.  ال�سيا�سية  الو�سائل  خ��الل  من  ال�سالم  وحتقيق 
اأوكرانيا  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  ناق�سا  اجلانبني  اأن  بيان  يف 

والواليات املتحدة.

•• كابول-رويرتز:

يف  �سعوبات  وباك�ستان  اأفغان�ستان  م��ن  اأج���زاء  واج��ه��ت 
اخلروج من حتت طبقة كثيفة من الثلوج ام�س االأحد 
طرق  ع��دة  واإغ���الق  الع�سرات  مقتل  ع��ن  اأن��ب��اء  ووردت 

�سريعة رئي�سية.
وغطت الثلوج الكثيفة كذلك العا�سمة االأفغانية كابول 

حيث اأغلقت احلكومة مكاتبها.
ناويد  ق��ال  اأفغان�ستان  �سمال  يف  باداخ�سان  اإقليم  ويف 
ف���روت���ان امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ح��اك��م االإق��ل��ي��م اإن ن��ح��و 19 
واأ�سيب  املا�سيني  اليومني  م��دى  على  قتلوا  �سخ�سا 
17 �سخ�سا يف انهيارات ثلجية وحتطم اأ�سقف وحوادث 
اإىل  الو�سول  على  تعمل  احلكومة  اأن  واأ���س��اف  ط��رق. 
الطرق  انقطعت  باداخ�سان  االأق��ل يف  12 منطقة على 
احلدود  من  االآخ��ر  اجلانب  وعلى  متاما.  اإليها  املوؤدية 

قتل ت�سعة على االأقل بينهم اأطفال ب�سبب انهيار ثلجي 
م�سوؤول  وق��ال  باك�ستان  �سمال  يف  ت�سيرتال  منطقة  يف 
احلي �سيد مغفرت �ساه اإن نحو 14 من ال�سكان مازالوا 

حما�سرين داخل منازل مدمرة .
جثث  ت�سع  االإغ��اث��ة  ع��م��ال  انت�سل  االآن  حتى  واأ���س��اف 

واجلهود م�ستمرة النت�سال املزيد.
غ��زين يف  اإقليم  با�سم  املتحدث  �ساالجني  وق��ال جاويد 
ارتفاعها مرتين  بلغ  الثلوج  اأن  ت��ردد  ال��ذي  اأفغان�ستان 
الطريق  منها  رئي�سية  ط��رق��ا  عطلت  ال��ث��ل��وج  اإن  ف��ي��ه 
ال�سرطة  اأنقذت  حيث  كابول  اإىل  قندهار  من  ال�سريع 
حا�سرتها  وحافلة  �سيارة   250 نحو  اجلي�س  وق���وات 
م�ساكن  اإىل  نقلوا  االأ�سخا�س  بع�س  وق��ال  العا�سفة. 
تابعة  تفتي�س  ن��ق��اط  اإىل  وب��ع�����س��ه��م  حم��ل��ي��ني  ���س��ك��ان 
يتوقعون  امل�سوؤولني  اأن  اإىل  واأ���س��ار  واجلي�س  لل�سرطة 

اإعادة فتح الطريق قريبا.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت�ساءلت الكاتبة بارجني يانينج يف 
�سحيفة حريت الرتكية عن �سبب 
جن�سيتها  مل��ن��ح  ت��رك��ي��ا  ا���س��ت��ع��ج��ال 

ل�سوريني جلوؤوا اإىل اأرا�سيها. 
عدد  اأن  اإىل  الكاتبة  اإ�سارة  ورغ��م 
اجلن�سية  ع��ل��ى  �سيح�سلون  م��ن 
اآالف  ع�سرة  يتعدى  لن  الرتكية 
���س��خ�����س، واأن���ه���م ���س��ي��ك��ون��ون من 
اأ�سحاب روؤو�س االأموال، واأ�ساتذة 
ومهند�سني  واأط����ب����اء  ج���ام���ع���ات 
ت����وف����رت ل���ه���م ف���ر����س ال���ع���م���ل يف 
ذلك  مع  فاإنها  تركية،  موؤ�س�سات 
تلفت اإىل مفارقات الفتة يف هذه 

املبادرة الرتكية.
بتقرير  ب�����ارج�����ني  وت�����س��ت�����س��ه��د 
حول  اأبحاث  مركز  موؤخراً  ن�سره 
ال��ل��ج��وء وال��ه��ج��رة اأي���ج���ام، حتت 
حتديات وفر�س اندماج  عنوان” 

الالجئني يف تركيا«. 
معدو  عقده  �سحفي  موؤمتر  ويف 
تركيا  اأداء  اأن  ت���ب���ني  ال���ب���ح���ث 

�س������يوؤلب االأتراك �سد ال�سوريني، 
�ساحل�����  يف  لي������س  اأم����ر  وه������و 
الالجئني، وال ي�سب يف م�سلحة 
الرتكي  االج���ت���م���اع���ي  ال��ن�����س��ي��ج 
الذي يعاين حالياً من ا�ستقطاب 

�سديد. 

احلاجات  ب��ت��وف��ري  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
ال�سوريني،  لالجئني  ال�سرورية 
االقت�سادية  وال��ك��ف��اي��ة  كال�سكن 
كان  والعمل،  والطبابة  والتعليم 

متوا�سعاً.
 

التزامات دولية
اإن تركيا ال ت�سعر  وتقول الكاتبة 
باأنها مطالبة باالإيفاء بالتزامات 
الت���ف���اق���ي���ة جنيف  وف����ق����اً  دول����ي����ة 
وخا�سة  ب��ال��الج��ئ��ني،  اخل��ا���س��ة 
جغرافية  ح�������دوداً  ر���س��م��ت  اأن���ه���ا 
خ��ا���س��ة ب��االت��ف��اق��ي��ة ال�����س��ادرة يف 
مينح  ال  ل��ه،  وتبعاً   .1951 ع��ام 
اأخرى  دول  موطنوا  اأو  �سوريون 
ي���دخ���ل���ون ت���رك���ي���ا م����ن ح���دوده���ا 

ال�سرقية �سفة اللجوء. 

رفع القيود
بارجني  تقول  املنطلق،  ومن هذا 
يف  منا�سباً  وال  م��ف��ي��داً  لي�س  اإن���ه 
ظل الظروف احلالية، اأن يطالب 
احلكومة  اإي���ج���ام  ت��ق��ري��ر  م��ع��دو 

تعديالت  على  اال�ستفتاء  اإج���راء 
يثري  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن  د����س���ت���وري���ة 
�سكوكاً يف اأن احلكومة تنوي دعم 

قاعدتها ال�سعبية. 
�سحيح������اً  ذل��ك  اأك�����ان  و�س�������واء 
التخم������ني  ذل���ك  ف�����������������������اإن  ال،  اأم 

اإليه �سدور تقارير اإخبارية ت�سري 
قدماً  بامل�سي  احل��ك��وم��ة  ل��رغ��ب��ة 
ب�����س��اأن منح  ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط��ه��ا  يف 
ما  ال�����س��وري��ني،  لبع�س  اجلن�سية 
�سيجعلهم قادرين على الت�سويت 

يف اال�ستفتاء املقبل يف اإبريل. 
اإىل  ت���رك���ي���ة  واأ�������س������ارت ����س���ح���ف 
الذين  ال�������س���وري���ني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن 
اجلن�سية  ع����ل����ى  ����س���ي���ح�������س���ل���ون 
ال��رتك��ي��ة ه���م م���ن االأث����ري����اء، ما 
يعني اأن معظم الالجئني الفقراء 
احتياجاتهم  ع��ل��ى  يح�سلوا  ل��ن 

ال�سرورية. 

دور مريب
اأ�سارت تقارير  اأخ��رى،  ومن جهة 
لعدم قبول �سوريا ملبداأ ازدواجية 
الحقاً  قبلت  لو  وحتى  اجلن�سية. 
بهذا املبداأ، فاإن دور تركيا املريب 
�سيجعل من  ال�سورية،  يف احلرب 
ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى ج��ن�����س��ي��ت��ه��ا غري 
�سوريا  اإىل  ب���ع���ودت���ه���م  م���رح���ب 

الحقاً. 

القيود اجلغرافية  برفع  الرتكية 
من اأجل منح الالجئني ال�سوريني 
حقوقهم كاملة، وهو االأمر الذي 
ال نية للحكومة بتنفيذه. وت�سري 
ال���دع���وة  ت���ل���ك  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب���ة 
املعايري  تطبيق  على  تن�س  التي 
الدولية عو�ساً عن عر�س حلول 
منح  م��ث��ل  خ��ا���س��ة  ط��ب��ي��ع��ة  ذات 
ال�سوريني و�سعية حماية موؤقتة، 
وقت  يف  ت���اأت���ي  اأن���ه���ا  اإىل  الف���ت���ة 
ترف�س فيه معظم الدول تطبيق 
ات���ف���اق���ي���ة ج���ن���ي���ف. وي����ع����د ق����رار 
ب�ساأن  ترامب  االأمريكي  الرئي�س 
االأعراف  جلميع  حتدياً  الهجرة 
الدولية، وياأتي ك�سابقة خطرية. 

ل��ه��ذه االأ����س���ب���اب جم��ت��م��ع��ة، ترى 
احلكومة  م��ط��ال��ب��ة  اأن  ب���ارج���ني 
االتفاقيات  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال���رتك���ي���ة 
ال����دول����ي����ة ل�����ن ي����ك����ون ل������ه، على 
اأنقرة ال  اأية فائدة. فاإن  االأرج��ح، 
ت�ستمع لن�سائح تقدمها منظمات 
ت��ب��دي رغبة  غ��ري ح��ك��وم��ي��ة، وال 
وي�ساف  معها.  بالتعاون  ك��ب��رية 

اإىل  ال�سوريني  بع�س  ع��ودة  اأم���ام 
وطنهم االأم. 

اال�ستفتاء
اجلن�سية  منح  اأن  بارجني  وت��رى 
ل�����س��وري��ني ق��ب��ل وق���ت وج��ي��ز من 

ويف ظل اجلهود التي تبذلها تركيا 
واأطراف اأخرى الإنهاء احلرب يف 
�سوريا، واإيجاد حل دائم، تت�ساءل 
ال��ذي يدفع  ال�سبب  ب��ارج��ني ع��ن 
تنفيذ  يف  ل��ال���س��ت��ع��ج��ال  اأن����ق����رة 
االأبواب  تغلق  قد  التي  مبادرتها 

الفروف يدعم جولة 
جديدة من حمادثات �سوريا 

•• مو�صكو-رويرتز:

ت��دع��م موا�سلة  اإن رو���س��ي��ا  ال��رو���س��ي �سريجي الف���روف  ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
واأ�ساف الفروف  املتحدة.  االأمم  ال�سورية حتت رعاية  االأزمة  ب�ساأن  املحادثات 
يف مقابلة ن�سرت على موقع وزارة اخلارجية الرو�سية على االإنرتنت ام�س اأن 
قازاخ�ستان يف  اآ�ستانة عا�سمة  التي عقدت يف  �سوريا  ب�ساأن  الدولية  املحادثات 
يناير كانون الثاين مثلت انفراجة يف جهود حل االأزمة. وقال اإن �سكل حمادثات 
ال�سوري  للرئي�س  ممثلني  بني  اأ�ستانة 
ب�����س��ار االأ����س���د وج��م��اع��ات امل��ع��ار���س��ة ال 
اأن يحل حمل حمادثات جنيف  ينبغي 
املتحدة  االأمم  م��ب��ع��وث  ق���اده���ا  ال���ت���ي 
�ستافان دي مي�ستورا.  ب�سوريا  اخلا�س 
يوم  ل�سحفيني  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  وق����ال 
من  امل���ق���ب���ل���ة  اجل����ول����ة  اإن  ال����ث����الث����اء 
حم��ادث��ات جنيف حت��دد م��وع��ده��ا يوم 
20 ف��رباي��ر ���س��ب��اط. وك���ان م��ن املقرر 
�سباط  فرباير  من  الثامن  يف  تبداأ  اأن 
لكن الفروف قال االأ�سبوع املا�سي اإنها 
ت��اأج��ل��ت. واأك���د ال��وزي��ر م��وق��ف مو�سكو 
ب�ساأن العالقات مع الرئي�س االأمريكي 
اجلديد دونالد ترامب. وقال الفروف 
العالقات  وحت�سني  الثنائية  م�سكالتهما  حلل  يوؤهلهما  موقع  يف  البلدين  اإن 
على  اإال  يتحقق  ل��ن  ذل��ك  لكن  الدويل”  “االإرهاب  ملحاربة  اجل��ه��ود  وتن�سيق 

اأ�سا�س االحرتام املتبادل.

اأمريكا ترتاجع عن اإن�ساء 
فروع لغوانتنامو باخلارج

•• وا�صنطن-رويرتز:

االآن  تراجعت  ترمب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  اإن  اأمريكيون  م�سوؤولون  ق��ال 
اإذا كان يتعني على  اإىل مراجعة ما  �سيدعو  اأم��ر تنفيذي كان  عن م�سودة 
التعذيب  اأ�ساليب  ت�ستخدم  باخلارج  �سجون  فتح  اإع��ادة  املتحدة  ال��والي��ات 
مل  م�سوؤولني  عن  تاميز  نيويورك  �سحيفة  ونقلت  املعتقلني.   ال�ستجواب 
اإن البيت االأبي�س وزع ن�سخة معدلة ال  اأم�س قولهم  تك�سف النقاب عنهم 
تت�سمن �سياغتها التفكري يف اإعادة فتح ال�سجون باخلارج. لكنها قالت اإن 
التو�سع  ال�سابقة من بينها  امل�سودة  اأجزاء من  امل�سودة املعدلة حتتوي على 
يف  كبري  م�سوؤول  واأك���د  الع�سكري.  غوانتانامو  اعتقال  مركز  با�ستخدام 
االإدارة االأمريكية اأن الن�سخة املبدئية مل تعد حمل تفكري.  وقال لقد كانت 
م�سودة موؤقتة ومل تكن حمل درا�سة جادة من قبل االإدارة، وتخلينا عن هذه 
امل�سودة االنتقالية . وكان برنامج وكالة املخابرات املركزية توقف االآن عن 
اأ�سلوب حماكاة  اأ�ساليب اال�ستجواب املعزز، ومن بينها  ا�ستخدام ما ي�سمى 
الغرق والذي تعر�س النتقادات يف كل اأنحاء العامل واإدانة من قبل الرئي�س 

ال�سابق باراك اأوباما وم�سوؤولني كبار اآخرين بو�سفه تعذيبا.

ملاذا ت�ستعجل تركيا منح الجئني �سوريني جن�سيتها؟ 

•• عوا�صم-وكاالت:

عاملية  وم��دن  عوا�سم  عدة  �سهدت 
ب�سيا�سات  كربى مظاهرات منددة 
دونالد ترمب،  االأمريكي  الرئي�س 
امل��ت��ع��ل��ق بحظر  امل���ر����س���وم  خ��ا���س��ة 
دخ����ول الج��ئ��ني ورع���اي���ا م��ن �سبع 
املتظاهرون   وو�سف  م�سلمة.  دول 
وطالبوا  “عن�سري”،  باأنه  القرار 

باإلغائه.
من  االآالف  ع�����������س�����رات  ون�����ظ�����م 
انطلقت  م�����س��رية  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
لندن  يف  االأم��ريك��ي��ة  ال�سفارة  م��ن 
اأمام مقر رئا�سة الوزراء،  وتوقفت 
لل�سغط على احلكومة الربيطانية 
دع��وت��ه��ا لرتمب  �سحب  اأج���ل  م��ن 

اإىل زيارة بريطانيا.
وتعد هذه ثالث مظاهرة يف لندن 
اإليها  �سد ق��رار ترمب، وق��د دع��ت 
بح�سور  اإ���س��الم��ي��ة  جمعيات  ع��دة 
برملانيني وجمعيات البيئة والي�سار 
وم�ساندة  ال��ع��ن�����س��ري��ة  وم����ع����اداة 

منظمة  اإىل  باالإ�سافة  الالجئني، 
العا�سمة  ويف  ال���دول���ي���ة.  ال��ع��ف��و 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��اري�����س، ت��ظ��اه��ر نحو 

األف �سخ�س �سد القرار. 
و���س��م��ت امل��ظ��اه��رة م�����س��ارك��ني من 
مواطنون  بينهم  جن�سيات،  ع���دة 
املتظاهرون  ورف�����ع  اأم����ريك����ي����ون. 
الفتات تطالب برحيل ترمب عن 
اأخ�����رى ترحب  احل���ك���م، والف���ت���ات 

بالالجئني.
ويف العا�سمة االإندوني�سية جاكرتا، 
وقفة  طالبية  جمموعات  نظمت 
اأم����ام ال�����س��ف��ارة االأم��ريك��ي��ة. ورفع 
ك��ت��ب��ت عليها  امل��ح��ت��ج��ون الف���ت���ات 
ونرف�س  للعن�سرية،  ال  ���س��ع��ارات 
قرار  وارف���ع���وا  االإ���س��الم��وف��وب��ي��ا، 
منددة  ه���ت���اف���ات  و����س���ط  احل���ظ���ر، 

برتمب.
اآالف  ت���ظ���اه���ر  اأ�����س����رتال����ي����ا،  ويف 
�سيدين  يف  ال�����س��ب��ت  االأ����س���خ���ا����س 
اأخ��������رى اح���ت���ج���اج���ا على  وم�������دن 
مماثلة  مظاهرات  وكانت  ال��ق��رار. 

الذين  ال�����س��ب��ع  امل�����س��ل��م��ة  ال�������دول 
ي�ستهدفهم مر�سوم ترمب.

وك�����ان ال��ق�����س��اء االأم����ريك����ي علق 
موؤقتا مر�سوم ترمب الذي يق�سي 
الالجئني  توطني  برنامج  بتعليق 
من �سوريا ودول اأخرى ملدة 120 
التاأ�سريات  م��ن��ح  وت��ع��ل��ي��ق  ي���وم���ا، 

لرعايا الدول ال�سبع.
الق�سائي  ال����ق����رار  ه�����ذا  و����س���م���ح 
اإىل  بال�سفر  ال��ت��اأ���س��ريات  حلاملي 
الواليات املتحدة بعدما مت منعهم 
م����ن ذل�����ك يف خم��ت��ل��ف م���ط���ارات 

العامل الأكرث من اأ�سبوع.
العدل  وزارة  تقدمت  جهتها،  من 
ا�ستئناف  ب����دع����وى  االأم����ريك����ي����ة 
التنفيذي،  بالقرار  العمل  الإع���ادة 
ال��رئ��ي�����س ترمب  و����س���ف  يف ح���ني 

قرار التعليق باأنه �سخيف.
العدل  وزارة  ق���دم���ت  ذل�����ك،  اىل 
ل����دى حمكمة  االأم���ريك���ي���ة ط��ع��ن��ا 
اال���س��ت��ئ��ن��اف الإل��غ��اء ح��ك��م ق�سائي 
حظر  ب��ق��رار  موؤقتا  العمل  يبطل 

قد خرجت يف االأي��ام املا�سية بعدد 
من املدن االأ�سرتالية.

توا�سلت  املتحدة  الواليات  وداخ��ل 
ب�سيا�سات  امل�����ن�����ددة  امل����ظ����اه����رات 
الهجرة،  ح���ول  خ�سو�سا  ت��رم��ب، 
املتظاهرين  اآالف  جت��م��ع  ح��ي��ث 
ال��ب��ي��ت االأب���ي�������س يف حترك  ق����رب 

احتجاجي.
وق�����ام امل���ت���ظ���اه���رون مب�����س��رية من 
االأبي�س  البيت  من  قريبة  �ساحة 
خاللها  رددوا  رئ��ي�����س��ي  ����س���ارع  يف 
ه��ت��اف��ات وق��رع��وا ال��ط��ب��ول، بينما 
الت�سدي  اإىل  تدعو  الفتات  رفعوا 
اأ�سدره  ال����ذي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��الأم��ر 

ترمب.
ثالثة  نحو  تظاهر  نيويورك،  ويف 
اآالف �سخ�س ال�سبت �سد الرئي�س 
ت���رم���ب والإب���������داء ال��ت�����س��ام��ن مع 
التي  املجموعات  و�سائر  امل�سلمني 
اجلديد.  للرئي�س  هدفا  تكون  قد 
و���س��ه��دت ن��ي��وي��ورك ط����وال االأي����ام 
لرعايا  دع��م��ا  م�����س��ريات  امل��ا���س��ي��ة 

اإىل  م�سلمة  �سبع  مواطني  دخ��ول 
الواليات املتحدة. 

�ساعات  وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة بعد 
من بدء موؤ�س�سات اأمريكية تطبيق 
اإج������������راءات ل���ل���رتاج���ع ع����ن ق����رار 

ترمب.
ويف ر�سالة عرب الربيد االإلكرتوين 
قالت وزارة العدل اإنها لن تديل يف 
الوقت الراهن باأي تعليق يتخطى 
مو�سوع تقدمي اال�ستئناف. ورفعت 
حمكمة  يف  اال���س��ت��ئ��ن��اف  ال�������وزارة 
ا�ستئناف يف �سان فران�سي�سكو، وفق 

تقارير اإخبارية اأمريكية.
الرئي�س االأمريكي  من جهته قال 
تعقيب  تغريدة  يف  ت��رم��ب  دون��ال��د 
اإدارت��ه �سرتبح  اإن  اال�ستئناف  على 

الق�سية من اأجل اأمن البالد.
واأ�سدر القا�سي االحتادي مبدينة 
جيم�س  وا�سنطن  والي��ة  يف  �سياتل 
بوقف  حكما  ال�سبت  فجر  روب���رت 
العمل موؤقتا بقرار الرئي�س الذي 
من  اإ�سالمية  دول  مواطني  مينع 

اإدارة الرئي�س االأمريكي تطعن بقرار ق�سائي علق مر�سوم الهجرة

توا�سل االإحتجاجات باأمريكا والعامل �سد �سيا�سات ترامب
امل���ت���ح���دة طيلة  ال����والي����ات  دخ�����ول 
وجيزة  ف��رتة  وبعد  ي��وم��ا.  ت�سعني 
م��ن ���س��دور ال��ق��رار، وج��ه��ت وزارة 
مراقبة  عنا�سر  ال��داخ��ل��ي  االأم���ن 
احلدود بعدم تطبيق القرار املثري 

للجدل.
ترمب  الرئي�س  و�سف  جهته،  من 
باأنه  الهجرة  مر�سوم  تعليق  ق��رار 
الذي  ه��ذا  راأي  اإن  قائال  �سخيف، 
ُي�سمى القا�سي، الذي يحرم بلدنا 
�سخيف  اأم��ر  القانون،  تطبيق  من 

و�سيتم اإلغاوؤه.
االأبي�س  البيت  انتقد  جهته،  م��ن 
�سون  با�سمه  املتحدث  ل�سان  على 
قائال  الق�سائي،  ال��ق��رار  �سباي�سر 
اإن وزارة العدل �ستعمل على اإعادة 
اأ�سرع وقت  العمل بقرار ترمب يف 

ممكن. 
يهدف  الرئي�س  “قرار  اأن  واأ�ساف 
اإىل حماية بالدنا، ولديه �سالحية 
د�ستورية.. لدى الرئي�س م�سوؤولية 

حماية ال�سعب االأمريكي.
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اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 153

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ زينب علي احمد اخلوري الريامي ، اإماراتية  
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيدة/ �سريكال راجيف راجيف - هندية اجلن�سية يف )ملبار لت�سليح م�سخات 

الديزل( مبوجب رخ�سة رقم 536844 
 تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 170

احلمادي   حممد  يون�س  �سريف  حممد  �سعيد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وقدره  مببلغ     %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
يف   ، اجلن�سية  اإماراتية   - النحله  �سالح  ح�سن  اميان   / ال�سيدة  اإىل  درهم   )9.000(
دائرة  من  ال�سادرة   )622105( برقم  املرخ�سة   - للحالقة  ال�ساحل  �سدرة  �سالون 

التنمية االقت�سادية ال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س 

على ذلك اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اإعالن  بالن�سر
 رقم 2017/704   

املنذر :  املوؤ�س�سة الوطنية للتجارة واالمناء 
املنذر اليها : فا�ست لينك خلدمات ادارة االعمال 

�سهر  اق�ساه  موعد  يف  االي��ج��ار  عقد  بتجديد  اليها  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر 
من تاريخ انتهاء عقد االيجار او اخالء العني فورا مع �سداد الغرامات 
التاأخريية واحت�ساب القيمة االيجارية وفقا للقيمة اجلديدة حتى تاريخ 
االخالء الفعلي وذلك من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �ست�سطر املنذرة 
املوؤجرة  العني  االيجارية الخالء  املنازعات  اىل جلنة ف�س  اللجوء  اىل 

والزامكم بكافة املبالغ التي �سترتتب عليكم.
  الكاتب العدل

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: االحالم اخل�سراء لالعمال الكهروميكانيكية -)�س.ذ.م.م(   
�سعيد  ر�سيد  �سيف  ملك   204 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان   567134 الرخ�سة:  رق��م 
رقم  حم��دودة  م�سئولية  ذات  القانوين:  ال�سكل  الق�سي�س   دي��ره/   - حمرين 
بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن   997789 ال��ت��ج��اري:  بال�سجل  القيد 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�سادية بدبي من خالل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر هذا 

االعالن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف  الق�سية رقم 2016/2546 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه  :ايو�س اجاروال برامود   

حيث ان املدعي : توما�س ماثيو جورج توم ماتهاي جورج - بوكالة املحامي / �سيف 
املطوع    قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكور ويقت�سي ح�سورك امام 
وذلك   2017/2/9 يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  املحكمة  هذه 
الحالة الدعوى اىل الدائرة املدنية اجلزئية االوىل وتقدمي ما لديك من بيانات ويف 
حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.  متت احالة الدعوى اىل الدائرة اجلزئية االوىل 
حرره ح�سام الرفاعي  2017/2/5

قلم الكتاب        

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

 حمكمة ا�ستئناف راأ�س اخليمة 
مكتب اإدارة الدعوى 

مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر
الرقم  2017/7 ا�ستئناف مدين   

اىل امل�ستاأنف �سده الثاين :  احمد عبد العزيز العجي 
حيث ان امل�ستاأنف / بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع 
قد اقام عليكم الدعوى رقم 2017/7 ا�ستئناف مدين 

يوم  �سباح  اخليمة  راأ���س  يف  املدنية  اال�ستئناف  حمكمة  اإىل  ح�سورك  يقت�سي  وعليه 
 ، الدعوى  على  لالإجابة  وذلك  �سباحا  العا�سرة  ال�ساعة  م   2017/2/7 املوافق  الثالثاء 
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو اإر�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد اأعاله فاإن املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا.  
 مدير اإدارة الدعوى     

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/4 امر اداء    
اىل املدعى عليه: 1- علري�سا حممد ر�سا م�ستاق ع�سكر  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ مدر�سة االإمارات الدولية اخلا�سة - �س 
ذ م م   طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  
للمدعي  دره���م   37105 مبلغ  ب�����س��داد  عليه  امل��دع��ى  ال���زام    2017/1/15
والر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف التظلم من االمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1617   جتاري كلي                              
اىل املدعي عليهما / جي ال ار انرتنا�سيونال للتجارة العامة - �س ذ م م  2- راجي�س 
ار  ال  جي  �سركة  ومدير  مالك  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - راجيندار  راجيندران 
حمل  جمهويل   - للقر�س  �سخ�سي  و�سامن  م  م  ذ    - العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال 
امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم  اق��ام الدعوى  ب��رودا  قد  االقامة مبا ان املدعي : بنك 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/12/29  احلكم التمهيدي التايل 
الدور  �ساحب  املخت�س  امل�سريف  اخلبري  بندب  احل�سوري  ومبثابة  املحكمة  حكمت   :
باجلدول ما مل ي�سمه االأط��راف خالل ا�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم -  لتكون 
يوم  جل�سة  املحكمة  لها  وح���ددت  اجلل�سة  بتلك  ال�سادر  احلكم  منطوق  وف��ق  مهمته 
اخلمي�س املوافق 2017/3/2  ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 لورود 

التقرير. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1184  جتاري  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- مغ�سلة الفيندر جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
م�سبغة الثلوج بالزام املدعي عليها باأداء مبلغ 29.201 درهم للمدعية وفائدة %9 
الدعوى  مب�ساريف  عليها  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى   2016/4/29 من 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  اتعاب  وباألف درهم 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2015/2063  جتاري  جزئي                                        

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - ري��ر فيلد اجنينري�س  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
يف   2016/4/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة  ام ام تي للتجارة - �س ذ م م - بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ واحد و�ستني الف وثالثمائة وثالثة دراهم ومبلغ 
خم�سة ع�سر الف درهم تعوي�سا عن اال�سرار املادية واالدبية التي حلقت باملدعية 
مبثابة  حكما  املحاماة.    اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2647  جتاري  جزئي                                        

اىل املحكوم عليه/1- �سكاي توب للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  بتاريخ  2016/12/26  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/تاجر اليوم للتجارة العامة - �س ذ م م بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ  مائة وت�سعة وع�سرين الف وثمامنائة وخم�سني درهم 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/4/1 وحتى 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  بامل�سروفات.  والزمتها  ال�سداد  متام 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1998  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- مري ب�سر مريا�س خان  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سعيد  حم��م��د  عي�سى   / ل�ساحبها   - ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - ال��ع��ام  ال���ربي  للنقل  ال��ف��اي��ة 
الدعوى  اأق��ام عليك  املو�سى احل��م��ادي   قد  ابراهيم علي   : الفال�سي وميثله  بالعري 
ومو�سوعها املطالبة بالزام  املتنازع �سدهما بالت�سامن مببلغ وقدره )56.150 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/2/2  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2487  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد علي حممد عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا 
علي  حممد  علي  حممد   : وميثله  ال�سوي�سي  ال�ساديل  ب��ن  و���س��ام  امل��دع��ي/  ان 
الدهبا�سي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي علهيم 
ب�سداد مبلغ وقدره )405050 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب  مت�سامنني 
ال��دع��وى وحتى  ت�سجيل  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد التام  وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/2/15   ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/106  جتاري كلي               

 -3 علوي  حممد  �سيد  الر�سول  عبد  �سيد   -2 ح  م  ���س  لينك  1-ذا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�سيد مرت�سى �سيد ح�سني �سفوي 4- �سيد حممد مهدي �سفوي 5- حممد علي احمد 
ان  الر�سول ع��راق علوي جمهويل حمل االقامة مبا  ف��وده 6- �سيد حممد �سيد عبد 
املدعي/ دار التمويل �س م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي املحرزي   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3742957.14(
اقامة  الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/2/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2124  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-جواد كاظم م�سكت جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
الزحمي    �سعيد مبارك عبيد احمد   : م م وميثله  ذ  ال�سور لال�ستثمارات - �س 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  مبلغ وقدره  قد 
)360.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.B.10 جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/2/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 172
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سني حاجي علي كرم نوروز - اإماراتي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
يرغب  كما  اجلن�سية  هندي   - اني�س  حممد  ر�ستم  حممد  ال�سيد/  اىل  وذلك    %50 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
ال�سيد/ حممد اعظم حممد اني�س - هندي اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 50% وذلك اىل 
ال�سيد/ حممد ر�ستم  حممد اني�س -  هندي اجلن�سية  يف الرخ�سة )ترجمان العمال التطريز ( والتي تاأ�س�ست 

باإمارة ال�سارقة  مبوجب رخ�سة رقم 217383  
تغيريات اخرى  : تغيري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فريدة بوكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 186

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نظام الدين غياث الدين ، هندي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
هندي   - اخلالق  عبد  بن  �ساجد  حممد   - الثاين  الطرف  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
اجلن�سية يف )مغ�سلة نظام غياث الدين ( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )554593( 

التجاري  اال�سم  لي�سبح   - الدين  غياث  نظام  مغ�سلة  من  التجاري  اال�سم  تغيري   -  : اخرى  تغيريات 
اجلديد - مغ�سلة موج البحر - تغيري وكيل خدمات - تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 

الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن
املرجع : 154

بالبيع  يرغب  يرغب  اجلن�سية  افغاين    ، داود  ولد  حنيف  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
وبالتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ رحيم كل �سحر كل - افغاين اجلن�سية  يف 
حممد حنيف لغ�سيل ال�سيارات - ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ورخ�سة رقم 624389 - حيث مت 
ان�سحاب وكيل اخلدمات ال�سابق ودخول وكيل خدمات جديد ال�سيد/ �سعيد خلفان مبارك خلفان  بن 
النا�سرية  اىل   - ال�سيارات  لغ�سيل  التجاري من / حممد حنيف  اال�سم  تغيري  كما مت   - الكتبي  �سرور 

لغ�سيل ال�سيارات. 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون االحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا االعالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن

املرجع : 151
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ امنه عبد الرحيم حممد احمد  الزرعوين ، اإماراتية  اجلن�سية 
كامل  وبيع  بالتنازل  يرغبون   ، اجلن�سية  القمر   جزر  الزرعوين  �سالح  حممد  �سالح  وال�سيد/ 

ح�ستهم البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ ابراهيم على احمد علي املناعي ، اإماراتي اجلن�سية 
يف فر�سان ال�سحراء للتجارة العامة ذ م م - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ورخ�سة رقم : 613101  

- حيث مت تغيري ال�سكل القانوي من : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  اىل موؤ�س�سة فردية. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 176
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سلمان عبد الغني راهول ، ايراين  اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )احل�سناء للتجارة ( مبوجب رخ�سة 
رقم 615173 وذلك اىل ال�سيد/ عبد الباقي م�سطفى مهربان - ايراين اجلن�سية %100 

من راأ�س املال - 
تعديالت اخرى :   - مت تنازل املالك ال�سابق اىل املالك اجلديد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 156
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم كوتي اوالفاكود اورمان بن اوالفاكود 
احمه، هندي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100  
وذلك اىل ال�سيد/ ريت�سيان كويوتان  راغافان كويودان - هندي اجلن�سية  وذلك 
يف الرخ�سة امل�سماة / ا�سيا والهادي للمقاوالت الفنية - تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 

مبوجب رخ�سة رقم )550083(  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 157

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ابراهيم كوتي اوالفاكود اورمان بن اوالفاكود 
احمه، هندي  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة %100  
وذلك اىل ال�سيد/ ريت�سيان كويوتان  راغافان كويودان - هندي اجلن�سية  وذلك 
 - البحرية  االلكرتوميكانيكية  للمقاوالت  والهادي  ا�سيا   / امل�سماة  الرخ�سة  يف 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )564078(  
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 200

 ، الق�سمي  احمد  خالد  بن  حممد  بن  خالد  ال�سيخ  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
 : املهنية  الرتخي�س  يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي  
فاييل  تودو  �سمنا�س  لل�سيد/  وذلك   608278 مهني  ترخي�س  ال�سم�س  طيور  كافترييا 
ابوبكر ايتري كاندي - هندي اجلن�سية  حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة ومت تغيري ال�سكل 

القانوين من موؤ�س�سة فردية - اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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ال�سيخ  ل�سمو  غيث  ال�سقر  �سجل 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د بن 
دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  �سعيد 
اأ����س���رع االأزم���ن���ة يف ف��ئ��ة ح��ر وح�س 
الرابع  اليوم  فرخ حملي، وذل��ك يف 
لل�سيد  االأج��ي��ال  فخر  بطولة  م��ن 
ال��ت��ي ينظمها  ال��ت��ل��واح،  ب��ال�����س��ق��ور 
وي�����س��رف عليها م��رك��ز ح��م��دان بن 
مب�ساركة  ال����رتاث،  الإح��ي��اء  حممد 
للتناف�س  وا�سعة  وخليجية  حملية 

على اأغلى االألقاب.
ترتيب  م�سابقة  "غيث"  وت�����س��در 
التاأهل فئة حر وح�س فرخ حملي، 
الكندي،  ���س��ه��ي��ل  ال�����س��ق��ار  ب��ق��ي��ادة 
 19،252 ب��زم��ن  امل�����س��اف��ة  ق��اط��ع��ا 
الثانية  اأج��زاء من   7 بفارق  ثانية، 
ليوؤكد  اأقرب مناف�سيه،  تقريبا عن 
اأب����رز  يف  االأول  ب���امل���رك���ز  ج����دارت����ه 
الت�سفيات التي اأقيمت اليوم االأحد 
يف موقع البطولة يف منطقة الروية 

يف دبي.
نف�س  يف  ال����ث����اين  ب���امل���رك���ز  وج�������اء 
ملالكه  "نواف"  ال�����س��ق��ر  ال���ف���ئ���ة، 
ال�سيخ حمدان بن �سعيد بن مكتوم 
حمققا  م����ك����ت����وم،  اآل  ج���م���ع���ة  ب����ن 
ثانية،   19،916 وق������دره  زم���ن���ا 
ملالكه  "اليف"  ال���ث���ال���ث  وب���امل���رك���ز 
ال��ن��ع��ي��م��ي بزمن  ي��و���س��ف ع���ب���داهلل 
الرابع  وباملركز  ثانية،   20.705
6" ملالكه �سويدان بن دميثان  "بي 
وخام�سا  ثانية،   20.747 بزمن 
بزمن  النخبة  فريق  ملالكه   "29"

ثانية.  20.815
 "10 "اأ�س  ال�ساد�س  امل��رك��ز  وحقق 
بزمن  دم��ي��ث��ان  ب��ن  ���س��وي��دان  ملالكه 

الغنامي  و�سابعا  ثانية،   20.935
�سعيد  را�سد  3" بقيادة  "اأف  ملالكه 
ثانية،   21.372 ب��زم��ن  ال��ك��ن��دي 
ال�سيخ  مل���ال���ك���ه  "نايف"  وث���ام���ن���ا 
ب��ن م��ك��ت��وم بن  ب��ن �سعيد  ح��م��دان 
 21.430 بزمن  مكتوم  اآل  جمعة 
را�سد  "دهام" ملالكه  وتا�سعا  ثانية، 
اأح���م���د حم��م��د ال�����س��ي��خ جم����رن بن 
ثانية،   21.546 ب��زم��ن  �سلطان 
وعا�سرا "بي 5" ملالكه �سويدان بن 

دميثان بزمن 21؟547 ثانية.
ال�سبت  اأم���������س  م�������س���اء  واخ���ت���ت���م���ت 
قرمو�سة  لفئتي  العامة  ت�سفيات 
�سدارة  واع��ت��ل��ى  وف�����رخ،  ج��رن��ا���س 
 107" ال�سقر  جرنا�س،  قرمو�سة 
مارا" ملالكه �سيف جمال بن حريز، 
 18.151 ب��زم��ن  امل�����س��اف��ة  ق��اط��ع��ا 

ث��ان��ي��ة، وج����اء ث��ان��ي��ا م��ع��اين ملالكه 
هزاع حممد املحمود وبقيادة اأحمد 
ثانية،   18.351 بزمن  الرميثي 
�سيف  ملالكه  م��ارا  قرمو�سة  وثالثا 
 18.432 بزمن  جمال بن حريز 
ملالكه  ك��ازا  ال��راب��ع  وب��امل��رك��ز  ثانية، 
 18.711 ب��زم��ن  ال��ط��اي��ر  ح��م��ي��د 
بطي  ملالكه  ث��واين  وخام�سا  ثانية، 

الكندي بزمن 18.910 ثانية.
جومانة  ال�����س��اد���س  امل���رك���ز  وح��ق��ق 
بزمن  ج��اب��ر  �سعيد  ح��م��دان  مل��ال��ك��ه 
18.951 ثانية، و�سابعا كان ملالكه 
 19.057 بزمن  املقعودي  جمعة 
الثامن  امل����رك����ز  وت���ق���ا����س���م  ث���ان���ي���ة، 
القبي�سي  اأح����م����د  مل���ال���ك���ه  �����س����رارة 
و�سوده  املن�سوري  خلفان  وب��ق��ي��ادة 
جمرن  ال�سيخ  اأحمد  م��روان  ملالكه 

وتا�سعا  ث��ان��ي��ة،   19.203 ب��زم��ن 
املن�سوري  ع��ب��داهلل  ملالكه  ���س��ه��رزاد 
وعا�سرا  ث��ان��ي��ة،   19.285 ب��زم��ن 
بزمن  باجلافلة  �سيف  ملالكه  غبه 

ثانية.  19.312
ت�سدر  ف�����رخ،  ق��رم��و���س��ة  ف��ئ��ة  ويف 
ملالكه   "44 األ  "اأت�س  ال��رتت��ي��ب 
ح�سني نا�سر عبداهلل لوتاه، بزمن 
ثانيا دميا  وجاء  ثانية،   17.697
بزمن  امل��ن�����س��وري  حميميد  مل��ال��ك��ه 
 2 ج��ي  وث��ال��ث��ا  ث��ان��ي��ة،   17.884
بزمن  ج��اب��ر  �سعيد  ح��م��دان  مل��ال��ك��ه 
"اأت�س  وراب��ع��ا  ث��ان��ي��ة،   17.910
نا�سر  ح�������س���ني  مل���ال���ك���ه   "15 األ 
 18.045 ب��زم��ن  ل��وت��اه  ع��ب��داهلل 
ملالكه   708 وخ���ام�������س���ا  ث����ان����ي����ة، 
بزمن  ج����م����ال ب����ن ح����ري����ز  خ����ال����د 

ملحة  و���س��اد���س��ا  ث��ان��ي��ة.   18.069
لوتاه  عبداهلل  نا�سر  ح�سني  ملالكه 
و�سابعا  ث��ان��ي��ة،   18.191 ب��زم��ن 
بزمن  ال��ك��ن��دي  بطي  ملالكه  ج��م��رة 
 "10" وثامنا  ثانية،   18.192
ملالكه عامر مبارك اخلييلي بزمن 
18.248 ثانية، وتا�سعا من�سوره 
ملالكه حميد املري بزمن 18.418 
�سعيد  ملالكه  حفلة  وعا�سرا  ثانية، 
 18.438 ب��زم��ن  ال�����س��دي  م�سبح 

ثانية.
واألقا  وهجا  ت�سفي  امل�ساركة 

للبطولة
اأكدت ال�سيدة �سعاد ابراهيم دروي�س 
مركز  يف  ال��ب��ط��والت  اإدارة  م��دي��ر 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث، 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  م�����س��ارك��ة  اأن 

اآل  ب��ن حممد ب��ن را���س��د ب��ن �سعيد 
مكتوم، ويل عهد دبي، للمرة الثانية 
بال�سقر غيث ، اأ�سافت وهجا واألقا 
مب�ساركة  ت�سرفت  ال��ت��ي  للبطولة 
اأهمية  ت��ع��زي��ز  ���س��م��وه، وت�����س��اه��م يف 
وتدعم  بال�سقور،  ال�سيد  ريا�سة 
ال�سعبي،  امل�����وروث  ل��ن�����س��ر  اجل���ه���ود 
عهد  ويل  ل�سمو  النامو�س  وق��ال��ت 
والنامو�س  �سقره  ف��وز  على  دب���ي، 
فقد   ، املنظمني  وجمعيع  اي�سا  لنا 
لهذا  الثانية  امل�ساركة  �سموه  �سجل 
فزاع  ب���ط���والت  �سل�سلة  يف  امل��و���س��م 
هذه  يف  واأي�����س��ا  بال�سقور  لل�سيد 
امل���رة ح��ق��ق ال��ت��اأه��ل ب��امل��رك��ز االأول، 
متخ�س�س  غيث  ال�سقر  ب��اأن  علماً 
على  ال���رباري  يف  ويحلق  بالقن�س 
فري�سته،  الإ���س��ط��ي��اد  م��رت��ف��ع  ع��ل��و 

�سباقات  خلو�س  خم�س�سا  ولي�س 
حتليق  ت��ت��ط��ل��ب  ال����ت����ي  ال�������س���رع���ة 
ال�سقر على علو منخف�س وهو ما 
يعك�س ح�سن تدريبه يف فرتة زمنية 

قيا�سية.
وتابعت كان ملكرمة �سمو ويل عهد 
دب����ي ب��ال��ت��ن��ازل ع���ن ج���ائ���زة املركز 
بالغ  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ب��ط��ول��ة  يف  االأول 
امل�ساركني  جميع  ن��ف��و���س  يف  االأث����ر 
يعتربون  ال���ذي���ن  ال�����س��ق��اري��ن  م���ن 
عهد  ويل  ل�����س��م��و  غ���ي���ث  ت����واج����د 
دب�����ي، ب��ح��د ذات�����ه احل���اف���ز االأك����رب 
امل�ستويات  اأق�������وى  ل���ت���ق���دمي  ل���ه���م 
ال�سقور  ت����دري����ب  يف  واال����ت����ف����اين 
املراكز  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  ل��ل�����س��ب��اق 
الكربى  ب��اجل��وائ��ز  وال��ظ��ف��ر  االأول 
وبث  امل�سابقه  �سفافية  مدى  وياأكد 

نفو�س  فى  واملناف�سه  التحدي  روح 
ال�سباب.

نــتــائــج تــاأهــل فــئــة حــر وح�س 
جرنا�س حملي 

ويف فئة حر وح�س جرنا�س حملي، 
ملالكه   27 ال�سقر  الرتتيب  ت�سدر 
ح���م���د اأح����م����د ب����ن ال�����س��ي��خ جمرن 
امل�����س��اف��ة بزمن  ق��اط��ع��ا  ال���ك���ن���دي، 
18.646 ثانية، وجاء ثانيا رو�سي 
الأف 3 بقيادة خليفة اأحمد جمرن 
ثانية،   19.468 ب��زم��ن  ال��ك��ن��دي 
وب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث 90 مل��ال��ك��ه حمد 
الكندي،  جم��رن  ال�سيخ  ب��ن  اأح��م��د 
وباملركز  ثانية،   19.535 ب��زم��ن 
خمل�س  عي�سى  مل��ال��ك��ه  ب��ي  ال���راب���ع 
ثانية،   19.636 ب��زم��ن  جن��ر���س 
وخام�سا بو�سامل ملالكه �سويدان بن 

دميثان بزمن 19.941 ثانية.
م�ساكل  ال�������س���اد����س  امل���رك���ز  وح���ق���ق 
�سلطان  ب���ن  اأح���م���د  را����س���د  مل��ال��ك��ه 
و�سابعا  ث��ان��ي��ة،   20.102 ب��زم��ن 
بزمن  ال�سويدي  �سيف  ملالكه  ع��زام 
20.151 ثانية، وثامنا "�سلطان" 
ملالكه حمد اأحمد بن ال�سيخ جمرن 
ثانية،   20.203 ب��زم��ن  ال��ك��ن��دي 
النخبة  فريق  ملالكه   "Z" وتا�سعا 
وعا�سرا  ث��ان��ي��ة،   20.229 ب��زم��ن 
كيه 24 ملالكه �سويدان بن دميثان 

بزمن 20.298 ثانية.
ملركز  الر�سميني  ال��رع��اة  اأن  ي��ذك��ر 
الرتاث  الإحياء  حممد  بن  حمدان 
ه�����م: ال���ط���اي���ر ل���ل�������س���ي���ارات والن����د 
الواحد  وعبد  دبي  روف��ر ومطارات 
لل�سيارات(  )العربية  الر�ستماين 

والقرية العاملية واذاعة االأوىل.

دب���ي  ن�������ادي  اإدارة  جم���ل�������س  رف�����ع 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال��������دويل 
�سمو  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات  ال��ت��ه��اين 
ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي راعي 
للدراجات  ال������دويل  دب����ي  ط�����واف 
النجاح  ع��ل��ى   2017 ال��ه��وائ��ي��ة 
الذي  ال��ك��ب��ري  والتنظيمي  ال��ف��ن��ي 
الرابعة  ال��ن�����س��خ��ة  ح����دث  ����س���ادف 
اأحداثها  على  ال�ستار  اأ�سدل  والتي 
يوم اأم�س االأول -ال�سبت- بح�سور 

�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن 
دبي  ن��ادي  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د 

الدويل للريا�سات البحرية.
نائب  باحلبالة  نا�سر  علي  واأ���س��اد 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
البحرية  ل���ل���ري���ا����س���ات  ال��������دويل 
بذلها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ب���اجل���ه���ود 
ال���ري���ا����س���ي اجلهة  دب�����ي  جم��ل�����س 
العليا  وال��ل��ج��ن��ة  ل��ل��ط��واف  امل��ال��ك��ة 
ب��رئ��ا���س��ة �سعيد  ل��ل��ح��دث  امل��ن��ظ��م��ة 
حممد حارب االأمني العام ملجل�س 
اأع�ساء  واإخ���وان���ه  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 

اللجنة وكذلك الدوائر واملوؤ�س�سات 
اأ�سهمت  احلكومية والوطنية التي 
والتي  الرابعة  الن�سخة  اإجن���اح  يف 
بعد  التحديات  من  بالكثري  م��رت 
زيادة مراحلها من اأربع اإىل خم�س 
مراحل مرت باأرجاء اإمارات الدولة 

يف �سورة رائعة وفريدة.
اإدارة  جمل�س  اأن  ب��احل��ب��ال��ة  وق���ال 
للريا�سات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
النادي  ي��ك��ون  اأن  �سعيد  البحرية 
ج����زءا م��ه��م��ا يف ه���ذا احل����دث من 
خ�����الل ا���س��ت�����س��اف��ة م���ق���ر ال���ن���ادي 

الفرق  مل��ق��ر  ال�����س��ي��اح��ي  امل��ي��ن��اء  يف 
البداية  ونقطة  املنظمة  واللجنة 
يف كل املراحل اخلم�س االأمر الذي 
�سكل مك�سبا اإعالميا كبريا للنادي 
ليكون  املكان  االأ�سواء على  و�سلط 
القنوات  من  العديد  اأنظار  حمط 
الناقلة يف وجود املئات من و�سائل 
االإع����الم وال��ت��ي اج��ت��ذب��ه��ا احلدث 

العاملي الكبري.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  وث��م��ن 
للريا�سات  ال�������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
البحرية ال�سراكة املمتدة والتعاون 

اال�سرتاتيجي بني النادي وجمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي وال�����ذي ي��ظ��ه��ر يف 
النادي  يعد  اأكرث من �سورة حيث 
املقر ومكان ملعب بطولة القارات 
والتي  ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
الريا�سي  ي�ست�سيفها جمل�س دبي 
ك��ل ع��ام وارتبطت  يف نوفمرب م��ن 
ال�سياحي  ب��امل��ي��ن��اء  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل 
والنادي الذي يوفر املكان املنا�سب 
الإقامة احلدث والفر�سة جلمهور 
هذه الريا�سة لال�ستمتاع يف اأجواء 

اأكرث من رائعة.

حترير: ر�صا تاج الدين

اإدارة الدفاع املدين براأ�س   حققت 
واملركز  االأول  امل���رك���ز  اخل���ي���م���ة، 
ماراثون  مناف�سات  �سمن  الثاين، 
االأربعني  ���س��ن  ف����وق  ل��ف��ئ��ة  امل�����س��ي 
العامة  االإدارة  حققت  فيما  عاماً، 
للعمليات ال�سرطية املركز الثالث، 
املدين  ال���دف���اع  اإدارة  ح��ق��ق��ت  ك��م��ا 
ال���ث���اين،  وامل����رك����ز  االأول  امل����رك����ز 
امل�سي  م��اراث��ون  مناف�سات  �سمن 
ل��ف��ئ��ة حت���ت ���س��ن االأرب�����ع�����ني، كما 
ح�سل مكتب القائد العام ونائبه، 
على امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، وذل���ك �سمن 
للفعاليات  الثالثة  ال��دورة  اأن�سطة 
االأمنية  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
ال�سرطة  احت������اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

الريا�سي.

 حيث انطلقت مناف�سات ماراثون 
م�ساركا    184 مب�ساركة  امل�����س��ي، 
املنطقة  وم��ن��ت�����س��ب��ي  ���س��ب��اط  م���ن 
االأمنية براأ�س اخليمة، والعاملني، 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع احت���اد 
ال���������س����رط����ة ال����ري����ا�����س����ي ب��������وزارة 
اأحمد  ال��رائ��د  بح�سور  الداخلية، 
جابر العو�سي مدير فرع االأن�سطة 
ال�سباط  م��ن  وع����دد  ال��ري��ا���س��ي��ة، 

ومنت�سبي القطاع االأمني.
االأن�سطة  ف������رع  م����دي����ر  واأ�������س������اد 
اخليمة،  راأ���س  ب�سرطة  الريا�سية 
امل�ساركني  اأب���داه  ال��ذي  باحلما�س 
يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة  االإدارات  ب���ك���ل 
فعاليات الدورة الثالثة للفعاليات 
القطاع  م�ستوى  على  الريا�سية 
امل�ساركة  اإىل  ومبادرتهم  االأم��ن��ي، 
الريا�سية،  االأن�����س��ط��ة  ج��م��ي��ع  يف 

مثمناً حر�س وزارة الداخلية على 
من  الريا�سي،  باجلانب  االهتمام 
تنظيم  يف  ال����دءوب  �سعيها  خ��الل 
وامل�سابقات  الفعاليات  من  العديد 
ت�����س��ه��م يف رفع  ال���ت���ي  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اجلميع،  ل����دى  امل��ع��ن��وي��ة  ال������روح 
م���ع���رب���اً ع���ن ���س��ك��ره وت���ق���دي���ره ملا 
الريا�سي  ال�سرطة  احت���اد  يبذله 
الداخلية من جهود فعالة  ب��وزارة 
الفعاليات  ب��ت��ن��ظ��ي��م  وم��ل��م��و���س��ة 
وزارة  اهتمام  �سياق  يف  الريا�سية، 
الداخلية بتنمية القدرات واملهارات 
بيئة  وخ��ل��ق  للعاملني  الريا�سية 
وامل�ساركة  ال�����رتاب�����ط  ي�������س���وده���ا 
وال��ت��ف��اع��ل م���ن خ����الل م��ث��ل هذه 
جتمع  التي  واملناف�سات  البطوالت 
الرتب  خمتلف  من  العاملني  بني 

وامل�ستويات واالإدارات والوحدات.

غيث" لـ "حمدان بن حممد" يحقق اأ�سرع االأزمنة يف بطولة فخر االأجيال لل�سيد بال�سقور

�سع��اد اإب�راهي��م دروي��ض: الن�ام�و�ض ف�ّزاع عل�ى ف�وز ال�سق�ر غي��ث
بن لوتاه وبن حريز يحققان اأ�سرع االأوقات يف "القرامي�س للعامة"

•• دبي - وام :

 اأكد العميد �سيف الزري ال�سام�سي القائد العام ل�سرطة 
ال�سارقة اأن مبادرة اليوم الريا�سي الوطني التي تنطلق 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة يف 16 ف��رباي��ر اجل����اري ع���ززت مفهوم 
املجال  وف��ت��ح��ت  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  ل���دى  املجتمعية  امل�����س��ارك��ة 

لتقدمي مناذج فريدة يف التعبري عن حب الوطن.
وقال ان �سرطة ال�سارقة ت�ستعد لالإحتفال بهذا احلدث 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  من  انطالقا  ياأتي  ال��ذي  ه��ام 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
رع��اه اهلل بتخ�سي�س  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
24 �ساعة كاملة لكافة االأن�سطة الريا�سية �سواء الربية 
ال�سامي  ل�سعاره  ترجمة  وذل��ك  اجل��وي��ة  اأو  البحرية  اأو 
جهده  ق�سارى  يبذل  واجلميع  جتمعنا  االإم����ارات  وه��و 
من اأجل الرتويج للحدث باأف�سل �سورة ممكنة وو�سوله 

الأكرب عدد ممكن من ال�سرائح العمرية لكونه ي�ستهدف 
باالإ�سافة  اخلا�سة  االإحتياجات  وذوي  وال�سغار  الكبار 
مبختلف  والهيئات  والقطاعات  املوؤ�س�سات  منت�سبي  اإىل 

اأنواعها . 
واأ����س���ار اإىل اأه��م��ي��ة امل���ب���ادرة ورق����ي اأه��داف��ه��ا م���وؤك���دا ان 
مبادرات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
متعددة ومنوعة وهدفها االأ�سا�سي دائما خدمة االإن�سان 
وهذا لي�س باالأمر اجلديد على قيادة االإم��ارات العربية 
الكرمي  العي�س  �سبل  توفري  على  حتر�س  التي  املتحدة 
الفرد  مب�ستوى  االإرت��ق��اء  يف  امل��رج��وة  الغاية  يحقق  مب��ا 
املجتمع  على  �سك  دون  �سيعود  ال��ذي  والنف�سي  الذهني 
باأكمله .. فهي روؤية ور�سالة اعتدنا عليها من قيادة هذا 

البلد املعطاء لت�سبح االإمارات من اأوىل الدول املعروفة 
باملبادرات والربامج االإن�سانية واملجتمعية النبيلة لتعزز 
بذلك مكانتها الرائدة على خارطة العمل املجتمعي على 

امل�ستويات كافة .
ل�سرطة  العامة  القيادة  �ستنظمها  التي  االأن�سطة  وع��ن 
ال�سارقة ك�سف انه �سيتم تنظيم فعاليات منوعة خلدمة 
اإجن��اح��ه حيث  وامل�ساهمة يف  ال��وط��ن��ي  ال��ري��ا���س��ي  ال��ي��وم 
داخل  االإدارات  ملختلف  م��ت��ك��ام��ل  ب��رن��ام��ج  ع���دة  ح��ددن��ا 
القيادة بالتن�سيق مع جمل�س ال�سارقة الريا�سي لتد�سني 
والبدنية  الريا�سية  والفعاليات  االأن�سطة  جمموعة من 

والرتفيهية �سواء للمنت�سبني اأو النزالء .
واأ�ساد العميد �سيف الزري ال�سام�سي بدور فريق العمل 

التنفيذي لليوم الريا�سي الوطني خالل املرحلة املا�سية 
بقيادة اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي على جهوده 
م�ستوى  على  والقطاعات  الهيئات  كل  مع  التوا�سل  يف 
الدولة متا�سياً مع روؤية �سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن 
رئي�س  الوطنية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�سد 
اللجنة العليا لليوم الريا�سي الوطني وا�ستكماال ملا تركه 
احلدث من اأثر بارز واإيجابي يف ن�سخته االأوىل بنفو�س 

اجلميع.
لليوم  التنفيذي  العمل  ف��ري��ق  نظم  اأخ���رى  ناحية  م��ن 
ال��ري��ا���س��ي ال��وط��ن��ي زي�����ارة م��ي��دان��ي��ة ل��ل��ن��ادي االأردين 
رئي�س  ال��روا���س��دة  نهار  ا�ستقبل  حيث  بدبي  االإجتماعي 
اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق ومت ب��ح��ث كيفية امل�����س��ارك��ة يف  ال��ن��ادي 

النادي  ومرافق  من�ساآت  ا�ستثمار  عرب  احل��دث  فعاليات 
وفتحها اأمام االأع�ساء ملمار�سة االأن�سطة املختلفة.

وكان فريق العمل التنفيذي لليوم الريا�سي الوطني قد 
اجتاز  بعدما  باحلدث  اخلا�سة  االإ�ستعدادات  على  اطلع 
البعد التقليدي للريا�سة لتقرتب من االأبعاد الع�سرية 
امل�ستدامة وت�سبح منوذجاً يحتذى يف  الب�سرية  للتنمية 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الأندية  امليدانية  الزيارات  تقرير  الفريق  ا�ستعر�س  كما 
ع��ن رغبتهم  ع���ربوا جميعاً  ال��ذي��ن  ب��ال��دول��ة  اجل��ال��ي��ات 

بامل�ساهمة يف جناح تلك التظاهرة الريا�سية الفريدة .
الريا�سي  اليوم  وت�سارك ريا�سة الرتايثلون يف فعاليات 
ال�سباحة  ه���ي  ري��ا���س��ات   3 ت��ت�����س��م��ن  ل��ك��ون��ه��ا  ال��وط��ن��ي 
واجل��ري وال��دراج��ات لتقام على هام�س احل��دث ب�سورة 
ا�ستعرا�سية مما ي�سمن ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من 

امل�ساركني يف تلك االألعاب.

قائد عام �سرطة ال�سارقة ي�سيد مببادرة اليوم الريا�سي الوطني

النادي البحري ي�سيد بالنجاح الفني والتنظيمي للطواف

باحلبالة: �سراكتنا ممتدة مع جمل�ض دبي الريا�سي

) 184 ( مت�سابقا يف ماراثون امل�سي لفئتي فوق وحتت �سن االأربعني �سمن اأن�سطة 
الدورة الثالثة للفعاليات الريا�سية للمنطقة االأمنية براأ�ض اخليمة
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ا���س��غ��ر العب  ل��ي��ربون جمي�س  ك��اف��ال��ي��ريز  ال��ل��ق��ب كليفالند  ب���ات جن��م ح��ام��ل 
ي�سجل 28 األف نقطة يف تاريخ دوري كرة ال�سلة االأمريكي للمحرتفني، وذلك 

بتحقيقه 32 نقطة يف فوز فريقه على نيويورك نيك�س .
اىل ذلك، وا�سل ميامي هيت �سحوته هذا املو�سم، حمققا فوزه العا�سر تواليا 

وذلك على ح�ساب �سيفه فيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز، بينما مني �ساحب اف�سل 
�سجل غولدن �ستايت ووريرز بهزمية امام م�سيفه �ساكرامنتو كينغز بعد متديد 
�سجل  نيويورك،  يف  غ��اردن  �سكوير  مادي�سون  ملعب  على  ا�سايف.  ل�سوط  املباراة 

جيم�س 32 نقطة �ساهمت يف فوز فريقه على امل�سيف نيك�س 104-111.
وبات جيم�س )32 عاما(، ثامن اأف�سل م�سجل يف تاريخ الدوري مع 28 الف و20 
نقطة، وحقق اجنازه ب�سلة قبل نهاية الربع الثاين من املباراة ب�ست دقائق و49 
45-31. وا�ساف جيم�س ع�سر متريرات حا�سمة،  ثانية، مانحا فريقه التقدم 
اف�سل  الئحة  على   13 امل��رك��ز  اح��ت��الل  م��ن  فقط  متريرتني  بعد  على  لي�سبح 
)7،211 متريرة(.  ويلكينز حاليا  ليني  بدال من  ال��دوري،  تاريخ  املمررين يف 
و�سهدت املباراة عودة كيفن لوف اىل �سفوف كليفالند، بعد غيابه ملبارتني ب�سبب 
اآالم يف الظهر. و�سجل لوف 23 نقطة و15 متابعة، يف املباراة التي متكن فيها 

 34 كليفالند من تعزيز �سدارته لرتتيب املنطقة ال�سرقية، بتحقيقه فوزه ال� 
15 خ�سارة. وقال مدرب كليفالند تايرون لو عن لوف كان يلعب بهذه  مقابل 
الطريقة طوال املو�سم قبل تعر�سه الإ�سابات وت�سمم غذائي افقده بع�س الوزن، 
معتربا ان اداءه اجليد بعد العودة "لي�س مفاجئا". اما نيويورك �ساحب الرتتيب 
 22 30 يف مقابل  ال���  ال�سبت خ�سارته  فتلقى  نف�سها،  املنطقة  ع�سر يف  احل��ادي 
فوزا. وكان نيويورك فاز االربعاء على بروكلني نت�س، اال انه ف�سل يف حتقيق فوز 
ثان تواليا، يف اخفاق م�ستمر منذ كانون االأول دي�سبمر املا�سي. و�سجل لنيويورك 
براندون جيم�س 23 نقطة وا�ساف ع�سر متريرات، واكتفى كارميلو انطوين ب� 
عن  �سحافية  تقارير  على  وتعليقا  روز.  ديريك  الفريق  عن  وغاب  نقطة.   17
قال  ل��وف،  بكيفن  ال�ستبداله  النادي  و�سعي  نيويورك،  انطوين  مغادرة  احتمال 
االخري ال اريد فعال التفكري باملو�سوع االمر لي�س يف �سدارة اولوياتي . ووا�سل 
نيويورك، تقدمه  ال�سرقية خلف  املنطقة  الثاين ع�سر يف  املركز  ميامي �ساحب 

الثابت، وحقق فوزه العا�سر تواليا، وذلك على ح�ساب �سيفه فيالدلفيا �سفنتي 
�سيك�سرز 125-102. وبداأ ميامي املو�سم ب�سكل �سيىء، اال انه بات حاليا ثالث 
�ستايت  غولدن  بعد  اك��رث،  او  متتالية  انت�سارات  ع�سر  يحقق  املو�سم  ه��ذا  ن��ادي 
ووريرز )12 انت�سارا( وهيو�سن روكت�س )ع�سرة انت�سارات(. وهي املرة االوىل 
منذ اكرث من ثالثة اعوام، يحقق ميامي هذه ال�سل�سلة، علما ان االخرية تعود 
ي��زال ي�سم يف �سفوفه، جنم  ك��ان ال  2013، حينما  دي�سمرب  االأول  كانون  اىل 
كليفالند جيم�س. وحقق ميامي فوزه احلادي والع�سرين هذا املو�سم يف مقابل 
30 خ�سارة. وميكن لفريق املدرب اريك �سبول�سرتا ان يحقق اجنازا تاريخيا يف 
حال فوزه على ميني�سوتا متربوولفز االثنني، اذ �سيعادل اأف�سل �سل�سلة متتالية 
لفريق ذي ر�سيد �سلبي يف الدوري )خ�سارات اكرث من التعادالت(، للمرة االوىل 

منذ فينيك�س �سنز يف مو�سم 1997-1996.
الكامريوين  االخ��رية يف غياب  الثماين  املباريات  الذي خا�س  وتلقى فيالدلفيا 

جويل امبيد، خ�سارته الثانية والثالثني مقابل 18 فوزا.
وخلق ميامي الفارق يف الربعني االول والثالث، اذ انهى االول بفارق 15 نقطة 

)32-17( والثالث بفارق 13 )23-36(.
ا�ساف  نقطة،   30 مع  وايت�سايد  املباراة ح�سان  ويف  مليامي  اف�سل م�سجل  وك��ان 
اليها 20 متابعة. وتلقى غولدن �ستايت، و�سيف املو�سم املا�سي و�ساحب اف�سل 
ف��وزا(، وذل��ك امام   43 املو�سم )مقابل  الثامنة هذا  ال��دوري، خ�سارته  �سجل يف 

م�سيفه �ساكرامنتو كينغز 109-106 بعد التمديد ل�سوط ا�سايف.
وهي املرة االوىل يخ�سر غولدن �ستايت بطل 2015، امام �ساكرامنتو منذ اآذار 
االأخ��رية قبل  فاز يف مبارياته اخلم�س  ال��ذي  الفريق  2015. ومل يكن  مار�س 
نقاط  ع�سر  بت�سجيل  دوران��ت  كيفن  جنمه  اكتفى  اذ  حاالته،  اف�سل  يف  ال�سبت، 
قرارات  على  ب�سدة  العرتا�سه  امللعب  من  كري  �ستيف  مدربه  طرد  بينما  فقط، 
�ساكرامنتو اىل �سوط  �ستايت م��ن ج��ر  ذل��ك، متكن غ��ول��دن  احل��ك��ام. على رغ��م 
ان كوري،  اإال  ك��وري و26 لكالي طوم�سون.  ل�ستيف  35 نقطة  ا�سايف، بف�سل 
اف�سل العب يف الدوري، ا�ساع يف ال�سوط االإ�سايف ت�سديدة �سهلة قبل النهاية ب� 

التقدم. فريقه  منح  امكانها  يف  كان  ثانية،   15

فاز كل من خالد اجلافلة، اأحمد املقعودي، رو�س 
التوايل  على  االأول  باملركز  امل�سّلم  وفهد  رانلز 
والدراجات  البقي  و���س��ي��ارات  ال�����س��ي��ارات  بفئات 
ظل  يف  )الكوادز(  الرباعية  والدراجات  النارية 
ظروف مناخية �سعبة �سهدتها اجلولة الرابعة 
وقبل االأخرية من بطولة االإمارات ال�سحراوية 

يف منطقة مرغم بدبي يوم اجلمعة املا�سي. 
الرياح  م��ن  ب��ال��رغ��م  امل��ت�����س��اب��ق��ون  تناف�س  وق���د 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي ���س��ادت االأج�����واء ي��وم��ي اخلمي�س 
واجل���م���ع���ة امل��ا���س��ي��ني. وق����د ج���رف���ت االأم���ط���ار 
ال��غ��زي��رة ك��اف��ة امل�����س��ارات ال�����س��ح��راوي��ة لل�سباق 
اإىل �سعوبة حتديد املواقع عرب نظام  اأدى  مما 
حت��دي��د امل���واق���ع، ك��م��ا خ��ل��ف��ت االأم���ط���ار طبقة 
ال�سحراء،  يف  ال��رط��ب��ة  ال���رم���ال  م���ن  ���س��م��ي��ك��ة 
النارية  ل��ل��دراج��ات  �سعباً  حت��دي��اً  �سكل  وال���ذي 
و�سع  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ل�سعوبة  خ��ا���س  ب�سكل 
م�����س��ت��ق��ي��م. وب���ال���رغ���م م���ن ان��خ��ف��ا���س درج����ات 
الرياح  بالغيوم، توقفت  ال�سماء  احل��رارة وتلبد 
واالأم���ط���ار ل��وق��ت ك��اف يف وق��ت مبكر م��ن يوم 
بدء  م��ن  البطولة  منظمي  مكن  مم��ا  اجلمعة 
ال�سباق، وحر�س جميع املت�سابقني على ت�سجيل 
�سوى  منها  يتبقى  مل  حيث  للبطولة،  النقاط 

جولة واحدة. 
االإمارات  ن��ادي  رئي�س  �سلّيم،  ب��ن  حممد  وق��ال 
االإم������ارات لريا�سة  ل��ل�����س��ي��ارات ورئ��ي�����س احت����اد 
اليوم مليئاً  كان  النارية:  والدراجات  ال�سيارات 
بالتحديات ال�سعبة جلميع املت�سابقني وحل�سن 
احلظ اأن الظروف املناخية �سمحت لنا باإجراء 
ال�����س��ب��اق ب��ال��رغ��م اأن��ه��ا ���س��اءت م���رة اأخ����رى قبل 
انتهاءه بقليل. العديد من املت�سابقني يعتربون 
ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة مب��ث��اب��ة ف��ر���س��ة ل��ل��ت��دري��ب قبل 

اأبوظبي  ورايل  ال�سحراوي  دب��ي  رايل  انطالق 
املقبلني،  واأبريل  مار�س  �سهري  يف  ال�سحراوي 

وي�سعدنا اإتاحة هذه الفر�سة لهم اليوم.
واأ�����س����اف ب���ن ���س��ل��ّي��م: اأت���ق���دم ب��ال�����س��ك��ر جلميع 
ال��ي��وم، م��ن مت�سابقني  ال�����س��ب��اق  ���س��ارك يف  م��ن 
وم��ت��ط��وع��ني واأع�����س��اء ف��ري��ق االإن���ق���اذ وممثلي 
و�سائل االإعالم وكوادر خدمات الدعم وامل�ساندة 
املناخية  ال���ظ���روف  ال�����ذي حت����دى  واجل���م���ه���ور 
ال�سيارات  ريا�سة  وت�سجيع  ال�سيئة وجاء لدعم 

يف االإمارات. 
االإماراتي  املت�سابق  هيمن  ال�سيارات،  فئة  ويف 
اأرم����ادا  ب�سيارته  ال�����س��ب��اق  ع��ل��ى  خ��ال��د اجل��اف��ل��ة 
ت����رويف ت���راك�������س، م�����س��ج��اًل اأ����س���رع وق����ت ب�سكل 
وجاء  للفوز،  املر�سح  املت�سابق  لي�سبح  متتايل 
الربيطاين مارك باول يف املركز الثاين وال�سيخ 
ح��م��د اآل ث���اين م��ن ق��ط��ر يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث يف 

�سيارتي ني�سان باترول لكل منهما. 

وقال اجلافلة: الظروف املناخية كانت مالئمة 
ني�سان،  ���س��ي��ارة  م��ن  اأخ���ف  ت��ع��د  ال��ت��ي  ل�سيارتي 
ومتكنت من ال�سعود على الرمال الرطبة. لقد 

كان اأمراً ممتعاً للغاية. 
واأ�ساف اجلافلة: باالإ�سافة اإىل متعة الفوز يف 
بالن�سبة يل لالعتياد  االأم��ر هاماً  ال�سباق، كان 
على هذه ال�سيارة اجلديدة ومعرفة اإمكانياتها 
ال�����س��ح��راوي يف �سهر  ان��ط��الق رايل دب���ي  ق��ب��ل 
املناف�سة  من  اأمتكن  اأن  واأمت��ن��ى  املقبل،  مار�س 

ب�سكل جيد مع اأف�سل الفرق العاملية. 
اأحمد  املت�سابق  متكن  البقي،  �سيارات  فئة  ويف 
املقعودي من فريق بوالري�س االإمارات لل�سباقات 
التوايل وفر�س  الثالث على  ت�سجيل فوزه  من 
الفوز  اإىل  وال�����س��ع��ي  ال��ب��ط��ول��ة،  ع��ل��ى  هيمنته 
مو�سم  ق��ي  ���س��اب��ق��اً  عليه  ح�سل  ال���ذي  باللقب 
عمر  املت�سابق  زميله  وج��اء   .2015-2014
�سوان يف املركز الثاين والربيطاين توم بيل يف 

ترات�س،  رايان  املت�سابق  وا�سطر  الثالث.  املركز 
اجلولة،  ب��دء  قبل  البطولة  يت�سدر  ك��ان  ال��ذي 

اإىل االن�سحاب ب�سبب م�ساكل ميكانيكية.
االأوىل  للمرة  رانلز  رو�س  املعروف  ال��دراج  وفاز 
اجلنوب  مناف�سه  ع��ن  جيد  ب��ف��ارق  املو�سم  ه��ذا 
الثاين.  باملركز  ج��اء  ال��ذي  م��ري  اآرون  اإفريقي 
الثالث،  باملركز  ال�سباق  البلو�سي  واأنهى حممد 
مما �سيجعله يتناف�س بقوة مع رانلز يف اجلولة 
اخلام�سة واالأخرية للفوز باللقب. ويف حني اأن 
البلو�سي، الذي فاز باملركز الثاين بعد رانلز يف 
املو�سم ال�سابق، يذهب اإىل اجلولة االأخرية لهذا 
نتيجة الإكماله  للفوز  االأف�سلية  املو�سم حاماًل 
اأكمل  ال�سابقة يف حني  االأرب��ع��ة  اجل��والت  كافة 
البلو�سي  ف��اإن على  ث��الث ج��والت فقط،  ران��ل��ز 
رانلز  على  متفوقاً  االأخ���رية  اجل��ول��ة  يكمل  اأن 

ليتمكن من احل�سول على اللقب. 
املركز  البلو�سي على  اأخ��رى، ح�سل  وم��ن جهة 

اأوكونور  �سانون  وف��از  املتمر�سني،  فئة  يف  االأول 
فئة  االأف�سل يف  بينجامني  وك��ان  املا�سرت،  بفئة 
بفئة  انغريلي  �سيلبي  الدراج  وفاز   CC 450
املاراثون. وجاءت اإلي�سا دي�سورن يف املركز االأول 

يف كاأ�س ال�سيدات. 
ال���ن���اري���ة )ال�����ك�����وادز( فاز  ال����دراج����ات  ويف ف��ئ��ة 
الكويتي فهد امل�سّلم باملركز االأول بعد مناف�سة 
ق��وي��ة م���ع ع��ب��ي��د ال��ك��ت��ب��ي، ال��ف��ائ��ز ب��ل��ق��ب رايل 
على  امل�سّلم  وف��از  مرتني،  ال�سحراوي  اأبوظبي 
فقط  الثانية  من  اأع�سار  ثمان  بفارق  مناف�سه 
بعد �ساعتني من ال�سباق الذي امتد على م�سافة 
100 كيلو مرت. واأنهى خليفة الرا�سي ال�سباق 
اإىل احل�سول  الكتبي  الثالث. و�سي�سعى  باملركز 
حيث  اخلام�سة،  اجل��ول��ة  يف  جيدة  نتيجة  على 
يهدف اإىل اأن ي�سبح رابع اإماراتي يفوز باللقب 
يف فئة الدراجات الرباعية الكوادز خالل موا�سم 

البطولة االأربعة. 

العام  االأم��ني  املدفع،  ال�سيد جمال عي�سى  وقام 
ال�سيارات والدراجات  االإمارات لريا�سة  الحتاد 
النارية بتوزيع امليداليات والدروع على الفائزين 

يف هذه اجلولة. 
ال�سحراوية،  االإم��ارات  اأح��داث بطولة  وجتري 
�سمن �سل�سلة راليات الباها الوطنية لل�سيارات 
والدراجات  البقي  النارية و�سيارات  والدراجات 

رباعية الدفع )الكوادز(. 
ال�سحراوية من  االإم��ارات  ويتم تنظيم بطولة 
قبل نادي االإم��ارات لل�سيارات واحت��اد االإمارات 

لريا�سة ال�سيارات والدراجات النارية. 
و���س��ت��ن��ط��ل��ق اجل���ول���ة اخل��ام�����س��ة واالأخ������رية من 
ب��ط��ول��ة االإم�������ارات ال�����س��ح��راوي��ة ي���وم اجلمعة 
انطالق  و�سيليها   ،2017 17 فرباير  املوافق 
رايل دبي ال�سحراوي يف الفرتة من 9 اإىل 11 
مار�س ورايل اأبوظبي ال�سحراوي خالل الفرتة 

من 30 مار�س اإىل 6 اأبريل 2017. 

اجلافلة، املقعودي، رانلز وامل�سّلم اأبطال اجلولة الرابعة من بطولة االإمارات ال�سحراوية

بن �سلّيم: ن�سكر كل من �ساهم يف جناح ال�سباق بالرغم من حتديات الظروف املناخية

جمل���ض دب��ي الريا�س��ي : ط��واف دب���ي ال��ذي ب��ات 
حدث����ًا عاملي����ًا بامتي����از

•• دبي- وام :

العام  االأم����ني  ح���ارب  �سعيد  ���س��ع��ادة  رف���ع 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���س��ي  دب����ي  مل��ج��ل�����س 
للدراجات  ال��دويل  دب��ي  لطواف  املنظمة 
والعرفان  ال�سكر  اآي���ات  اأ���س��م��ى  الهوائية 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
رئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل على 
رعايته ودعمه وح�سوره ملناف�سات طواف 

دبي الدويل للدراجات الهوائية.
تابع  ال���ذي   - �سموه  توجيهات  اإن  وق���ال 
يرافقه  ال���ط���واف  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
حتقيق  يف  ���س��اه��م��ت   - ال���ري���ا����س���ي  دب����ي 
النجاحات الكربى للريا�سة يف دبي ومن 
بينها ط��واف دب��ي ال��ذي ب��ات حدًثا عامليا 

بامتياز.
ك���م���ا رف�����ع االأم�������ني ال����ع����ام مل��ج��ل�����س دبي 
ال��ري��ا���س��ي يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي ع��ق��د يف 

ختام الطواف اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 
را�سد  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى حاكم 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  ول�ساحب  عجمان 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 

عمار  ال�سيخ  ول�سمو  اخليمة  راأ����س  حاكم 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان على 
املنظمة  اللجنة  ا�ستقبال  على  حر�سهم 

وو�سع كافة االإمكانات حتت ت�سرفها.
حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  اإىل  ال�سكر  وق��دم 

النعيمي وال�سيخ اأحمد بن �سعود بن �سقر 
يف  وامل�����س��ارك��ة  ال��ط��واف  ملتابعة  القا�سمي 

تكرمي الفائزين.
دبي  لطواف  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وقدم 
الدويل للدراجات الهوائية ال�سكر جلميع 

املوؤ�س�سات الراعية والداعمة وفرق العمل 
التي بذلت اجلهد الإجناح الن�سخة الرابعة 

من الطواف.
ال���راب���ع���ة من  ال��ن�����س��خ��ة  اإن جن����اح  وق�����ال 
اجلهود  ت�سافر  ل��وال  يتحقق  مل  الطواف 

ال���واح���د وتكاتف  ال��ف��ري��ق  ب����روح  وال��ع��م��ل 
جمل�س  مع  الوطنية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
دب����ي ال��ري��ا���س��ي يف ت��ن��ظ��ي��م ه����ذا احل���دث 

العاملي.
واأكد حارب اأن عبارات اال�سادة التي تلقتها 
اللجنة املنظمة من جميع امل�ساركني ومن 
دافعا  �ستكون  املجتمع  ق��ط��اع��ات  خمتلف 
املنظمة  واللجنة  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  ملجل�س 
على حتقيق املزيد من التميز يف التنظيم 

خالل الن�سخ املقبلة.
كيتل  مار�سيل  االأمل���اين  ال���دراج  يكتف  ومل 
واالحتفاظ  ال��ث��الث  امل���راح���ل  يف  ب��ال��ف��وز 
ال��ث��اين على  للعام  ال��ط��واف  وك��اأ���س  بلقب 
ال��ت��وايل وخ��ط��ف االأ����س���واء ع��ل��ى من�سات 
التتويج خالل املراحل االأربعة اإمنا خطف 
االأ�����س����واء اأي�����س��اً يف ق��ري��ة ال���ط���واف فقد 
ك���ان جن��م ال��ط��واف ب��ام��ت��ي��از ح��ي��ث التقى 
اجلمهور والتقط �سور تذكارية معهم كما 
اأق��ام��ه جمل�س  ال���ذي  ال��ط��واف  زار متجر 
دب��ي ال��ري��ا���س��ي يف ق��ري��ة ال��ط��واف والذي 
يبيع منتجات الطواف من مالب�س واأدوات 
الهوائية  ب���ال���دراج���ات  خ��ا���س��ة  وم���ع���دات 
باالإ�سافة اإىل التذكارات التي بيعت باأ�سعار 
اإق��ب��ااًل كبرًيا من اجلمهور  رمزية والق��ت 
ب��وا عن �سعادتهم  اأع��ر  الذين  وال��دراج��ني 

بتوفري هذه املنتجات لالقتناء.

نابويل ي�سحق بولونيا وينتزع 
املركز الثاين موؤقتا 

ان��ت��زع ن��اب��ويل امل��رك��ز ال��ث��اين م��وؤق��ت��ا ب��ف��وزه ال�����س��اح��ق على 
والع�سرين  الثالثة  املرحلة  افتتاح  7-1 يف  بولونيا  م�سيفه 

من الدوري االيطايل لكرة القدم.
وتاألق القائد الدويل ال�سلوفاكي ماريك هام�سيك والدويل 
املباراة  ه���ذه  يف  الف���ت  ب�سكل  م��ريت��ن��ز  دري��ي�����س  البلجيكي 
 4 الدقائق  يف  االأول  هاتريك،  ثالثية  منهما  كل  بت�سجيل 
و70 و74، والثاين يف الدقائق 33 و43 و90، فيما �سجل 

لورنت�سو اين�سيني الهدف الثاين يف الدقيقة ال�ساد�سة.
اليوناين  توقيع  االر���س من  ال�سرف ال�سحاب  ه��دف  وك��ان 
ماتيا  ب��ان  علما   ،36 الدقيقة  يف  ترو�سيدي�س  فا�سيليو�س 

دي�سرتو اهدر ركلة جزاء لبولونيا يف الدقيقة 26.
امل��و���س��م وانتزع  ه��ذا  16 ه��دف��ا  ورف���ع مريتنز ر���س��ي��ده اىل 
�سدارة الئحة الهدافني بفارق هدف واحد امام االرجنتينيني 
ميالن  انرت  ايكاردي  وم��اورو  يوفنتو�س  هيغواين  غونزالو 

والبو�سني ادين دزيكو روما.
بالوان  ثالثية  اول  �سجل  ال��ذي  هام�سيك  رف��ع  امل��ق��اب��ل،  يف 
ن��اب��ويل م��ن��ذ ان�����س��م��ام��ه اىل ���س��ف��وف��ه، ر���س��ي��ده اىل 108 
اهداف بالوان نابويل وارتقى اىل املركز الثاين على الئحة 
اتيال  الثالثينيات  ه��داف  ام��ام  تاريخه  الهدافني يف  اف�سل 

�سالو�سرتو.
الهداف  م��ن  ف��ق��ط  اه���ع���داف   7 ب��ع��د  ع��ل��ى  وب����ات هام�سيك 
دييغو  االرجنتيني  اال���س��ط��ورة  اجلنوبي  للنادي  التاريخي 

ارماندو مارادونا.
االوىل  ال�33  دق��ائ��ق��ه��ا  يف  امل���ب���اراة  نتيجة  ن��اب��ويل  وح�����س��م 
بت�سجيله ثالثية علما بانه تلقى �سربة موجعة يف الدقيقة 
26 بطرد مهاجمه اال�سباين خو�سيه كايخون لتلقيه االنذار 
الثاين، قبل ان يت�ساوى الفريقان على ار�سية امللعب بعد 6 

دقائق اثر طرد مدافعه املغربي اال�سل ادم ما�سينا .
وعو�س نابويل �سقوطه يف فخ التعادل امام �سيفه بالريمو 
1-1 يف املرحلة املا�سية، فحقق فوزه الرابع ع�سر هذا املو�سم 
ورفع ر�سيده اىل 48 نقطة بفارق نقطة واحدة امام روما 

الذي ي�ست�سيف فيورنتينا الثالثاء املقبل يف ختام املرحلة.
يف املقابل، مني بولونيا بخ�سارته التا�سعة هذا املو�سم فتجمد 

ر�سيده عند 27 نقطة يف املركز الثالث ع�سر.
واتاالنتا  �سمبدوريا،  بلقاءات ميالن مع  املرحلة   وت�ستكمل 
برغامو مع كالياري، وكييفو فريونا مع اودينيزي، وامبويل 
الت�سيو،  مع  وبي�سكارا  �سا�سوولو،  مع  وجنوى  تورينو،  مع 

وبالريمو مع كروتوين، ويوفنتو�س مع انرت ميالن.

جيم�ض االأ�سغر مع 28 األف نقطة بال�سلة االأمريكية
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الفجر الريا�ضي

••العني - الفجر

الهاجري  غ��امن  حممد  ال��ف��ار���س  حقق 
بو�ساج"  ل���و  "بور  ج�����واده  ���س��ه��وة  ع��ل��ى 
)14 �سنة( لقب جائزة لوجنني الكربى 
يف خ��ت��ام ب��ط��ول��ة ال��ع��ني ال��دول��ي��ة لقفز 
الثالث  ف��ئ��ة  م��ن   )2017( احل���واج���ز 
جنوم والتي جرت فعالياتها على مدى 
للفرو�سية  ال��ع��ني  ب���ن���ادي  اأي�����ام  ث��الث��ة 
وال��رم��اي��ة واجل���ول���ف ب��ت��وج��ي��ه��ات �سمو 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
رئي�س  التنفيذي،  املجل�س  ع�سو  نهيان 
ن������ادي ال���ع���ني ل��ل��ف��رو���س��ي��ة وال���رم���اي���ة 
للبطولة،  الفخري  الرئي�س  واجلولف، 
النا�سري  را�سد  حممد  احلدث  وتراأ�س 
للفرو�سية  ال���ع���ني  ن������ادي  ع�����ام  م���دي���ر 
واأداره����ا جم��دي اخل��ويل ع�سو جمل�س 
لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  النادي،  اإدارة 
احتاد  مع  وبالتعاون   ، واالإداري���ة  املالية 
االحتاد  واإ���س��راف  للفرو�سية  االإم����ارات 
ل��ل��ف��رو���س��ي��ة، وب���دع���م جمل�س  ال������دويل 
احلكومي  ال�سريك  الريا�سي  اأبوظبي 
الريا�سية،  االأح�������داث  ل��ك��اف��ة  ال���داع���م 
���س��رك��ة ل��وجن��ني ال���راع���ي امل��ا���س��ي، بنك 
االحتاد الوطني الراعي الف�سي، �سركة 
الربونزي،  ال��راع��ي  وه��وري��ل  دود����س���ون 
واأوا���س��ي�����س ليفينغ،  ك���وال  ك��وك��ا  ���س��رك��ة 
و�����س����ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ع����دد ك��ب��ري من 
ف��ر���س��ان وف���ار����س���ات ق��ف��ز احل���واج���ز من 
واآ�سيوية  واأوروب���ي���ة  عربية  دول���ة   35
وغريها من قارات العامل، وقام بتتويج 
ال��ف��ائ��زي��ن ب���اجل���ائ���زة ال���ك���ربى حممد 
را�سد النا�سري رئي�س احلدث و�سلطان 
حممد خليفة اليحيائي مدير عام نادي 
التتويج  و���س��ه��د  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة،  ال�����س��ارق��ة 
املجموعة  رئي�س  نائب  الدهامي  �سامي 
للفرو�سية  ال����دويل  ب��االحت��اد  ال�سابعة 
واأ����س���رف ال��ل��ي��ث��ي رئ��ي�����س جل��ن��ة حتكيم 
م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة وج��م��ع ك��ب��ري من 

�سيوف احلدث.
تاألق الهاجري..  

الهاجري  غ���امن  ال��ف��ار���س حم��م��د  ع���اد 
على  االن��ت�����س��ارات  وحتقيق  ال��ت��األ��ق  اإىل 
لقفز  ال����دول����ي����ة  ال����ب����ط����والت  م���ي���ادي���ن 
احل��واج��ز ب�سحبة ج���واده اجل��دي��د بور 
ل���و ب��و���س��اج ال����ذي ي�����س��ارك م��ع��ه للمرة 
ال��ب��ط��والت على  م��ن  واح����دة  االأوىل يف 
ميادين الفرو�سية باالإمارات، وجاء فوز 
الهاجري يف مناف�سة اخلتام على جائزة 
جولة  تت�سمن  والتي  الكربى  لوجنني 
التاأهيلي  العربي  ال���دوري  ج���والت  م��ن 

ومناف�سة   ،2017 للقفز  العامل  لكاأ�س 
اجلائزة الكربى مبوا�سفات اجلولتني، 
و����س���م���م م�����س��اره��م��ا امل�����س��م��م ال�����دويل 
فنزويال  م���ن  ب��ال���س��ي��و���س  ل���ي���وب���ول���دو 
ب��ح��واج��ز ت����راوح اإرت��ف��اع��ه��ا ب��ني 140 � 
160 �سم، و�سارك يف جولتها االأوىل 33 
�سارك  الثانية  واجلولة  وفار�سة،  فار�سا 
للميدان  ودخولهم  فر�سان،  ت�سعة  فيها 
ح�سب اأف�سلية النتائج يف اجلولة االأوىل 
ي�سارك  ب��ح��ي��ث  م��ع��ك��و���س��ة  وب���ط���ري���ق���ة 
والفار�س  ال��ق��ائ��م��ة،  ذي����ل  يف  االأف�������س���ل 
لو  بور  باجلواد  الهاجري  غامن  حممد 
ب��و���س��اج ك��ان اآخ���ر امل�����س��ارك��ني يف اجلولة 
اإ�ستعرا�س  ت��ق��دمي  يف  وجن����ح  ال��ث��ان��ي��ة 
اأمتع به احل�سور واأكمله يف زمن  مبهر 
ن��ق��ط��ة جزاء  م��ع  ث��ان��ي��ة    56.38 ب��ل��غ 
واحدة لتجاوزه الزمن امل�سموح للجولة 
56 نقطة، جائزة املركز الثاين  الثانية 
الرحمن  عبد  ال�سعودي  الفار�س  نالها 
ب��ي��رب ف��ا دو  ب���اجل���واد �سيلي  ال��راج��ح��ي 
الهاجري  قبل  م�ساركته  وج���اءت  هيلي 
م��ب��ا���س��رة واأن���ه���ى اجل���ول���ة يف زم����ن بلغ 
واحدة  جزاء  نقطة  مع  ثانية   57.97
املركز  جائزة  اأي�سا،  الثانية  اجلولة  يف 
ماجد  ال�سيخ  الفار�س  اأح��رزه��ا  الثالث 
بن عبد اهلل القا�سمي باجلواد �سيل�سون 
امل�سارك رقم 7 وجاء اإىل اجلولة الثانية 
لتجاوزه  واح����دة  ج���زاء  نقطة  بر�سيد 
 80 االأوىل  اجلولة  يف  امل�سموح  الزمن 
ث���ان���ي���ة.  واأ�����س����اف ع��ل��ي��ه��ا ن��ق��ط��ة ج���زاء 
اأخرى يف اجلولة الثانية بعد اأن اأكملها 
والفار�س  ثانية،   59.28 بلغ  زم��ن  يف 

وي��ل باجلواد ميك ماك  االمل��اين ديفيد 
بطولة  بلقب  معه  وال��ف��ائ��ز  ت��ي��الرد  دي 
ال��ع��ني 2016 ك��ان امل�����س��ارك رق��م 6 يف 
اإليها بر�سيد  التي قدم  الثانية  اجلولة 
هي  كما  عليها  وحافظ  جزاء  نقاط   4
ي�سيف  اأن  دون  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  يف 
بلغ  واأنهى اجلولة يف زمن  املزيد  عليها 
من  زاد  اأن��ه  يعني  مما  ثانية   48.42
�سرعة جواده مع احلذر ال�سديد ليكون 
يف مقدمة الفر�سان من حملة 4 نقاط 
جزاء، وهو ما جنح يف حتقيقه من بني 
ثالثة فر�سان يف ر�سيد كل واحد منهم 
�سحيحة  ق���راءة  وه��ي  ج���زاء  ن��ق��اط   4
الفار�س  نف�سه فيه  الذي وجد  للموقف 
دي��ف��ي��د وي����ل يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة. فوز 
الفار�س حممد غامن الهاجري باجلائزة 
الكربى، والفار�س ال�سيخ ماجد بن عبد 
اهلل القا�سمي بجائزة املركز الثالث جاء 
بعد ا�سبوع واحد فقط من فوز الفار�س 
القا�سمي  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  ع��ل��ي  ال�����س��ي��خ 
االإم���ارات يف  الكربى لطريان  باجلائزة 
تاأكيد  يف   ،2017 الدولية  دبي  بطولة 
ج��دي��د ل��ل��خ��ربات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي يتمتع 
احلواجز،  لقفز  االإم�����ارات  ف��ر���س��ان  بها 
وقدرتهم على ترجمتها الجنازات متى 
القادرة على العطاء  ما وج��دوا اخليول 

يف البطوالت الدولية والعاملية.
اإىل  ال�سابعة  املجموعة  فر�سان 

نهائي كاأ�س العامل )2017
الكربى  اجل����ائ����زة  م��ن��اف�����س��ة  خ���ت���ام  يف 
االإعالن  ج��رى  الدولية  العني  لبطولة 
اأ�سحاب  الثالثة  الفر�سان  اأ���س��م��اء  ع��ن 

الثالثة ع�سرة  الن�سخة  النقاط يف  اأعلى 
التاأهيلي  ال��ع��رب��ي  ال�����دوري  ل��ب��ط��والت 
بالواليات  احلواجز  لقفز  العامل  لكاأ�س 
املقبل،  اأب��ري��ل  �سهر  االمريكية  املتحدة 
القطري  ال����ف����ار�����س  م���ق���دم���ت���ه���م  ويف 
بر�سيد  ث��اين  اآل  خالد  بن  علي  ال�سيخ 
عبد  ال�سعودي  والفار�س  نقاط،   104
93 نقطة،  بر�سيد  الراجحي  الرحمن 
حممد  ح�سن  با�سم  القطري  والفار�س 
كل  االإحتياط  ويف  نقطة،   90 بر�سيد 
ب�سارات  اإب��راه��ي��م  االأردين  الفار�س  م��ن 
ال�سعودي  والفار�س  نقطة   88 بر�سيد 
75 نقطة،  ب��ر���س��ي��د  ال��ده��ام��ي  رم����زي 
ويف خ��ت��ام م��را���س��م ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن يف 
الدهامي  ���س��ام��ي  ق����ام  ال���ع���ني  ب��ط��ول��ة 
بتقدمي  ال�سابعة  املجموعة  رئي�س  نائب 
اآل  ال�سيخ علي بن خالد  للفار�س  هدية 
علي  الفار�س  عنه  نيابة  وت�سلمها  ث��اين 
ال��رم��ي��ح��ي، وال���ف���ار����س ال�����س��ع��ودي عبد 

الرحمن الراجحي.  
ــد ويــــل يــفــوز  ــي ــف االأملــــــاين دي

باجلائزة الكربى امل�سّغرة
اأح������رز ال���ف���ار����س االأمل�������اين دي��ف��ي��د ويل 
باجلواد �سنتو دي روت اجلائزة الكربى 
يف  النهائية  ق��ب��ل  املناف�سة  يف  امل�����س��غ��رة 
وجاء   ،2017 ال��دول��ي��ة  ال��ع��ني  بطولة 
ال�سوط مبوا�سفات اجلولة الواحدة مع 
جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 
فار�سا   41 فيها  و���س��ارك  ���س��م،   145
اجلولة  اأك���م���ل���وا  م��ن��ه��م   11 وف���ار����س���ة، 
وجولة  اأخ����ط����اء،  دون  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ة 
اإنهائها  يف  فر�سان  �سبعة  جن��ح  التمايز 

بدون خطاأ اأي�سا، الفار�س االأملاين ديفيد 
ويل كان امل�سارك رقم 4 ب�سحبة جواده 
زمن  يف  التمايز  واأك��م��ل  روت  دي  �سنتو 
�سامدا  بقي  ثانية   33.85 بلغ  �سريع 
وتتويج  التمايز  جولة  اإنتهاء  حني  اإىل 
جائزة  ون��ال  االأول.  املركز  بجائزة  وي��ل 
املتاألق  ال�سوري  الفار�س  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
كوينتو�س  باجلواد  حم�سو  �سابر  اأحمد 
واأنهى  التمايز  يف   7 رقم  امل�سارك   81
ثانية   34.32 ب��ل��غ  زم����ن  يف  اجل���ول���ة 
ومن بعده تّوج الفار�س االأردين اإبراهيم 
الثالث، وبالرغم  املركز  ب�سارات بجائزة 
اآخر  اأي   11 رق��م  امل�سارك  ك��ان  اأن��ه  من 
امل�ساركني يف جولة التمايز اإال اأن الزمن 
 )34.59( بلغ  اجلولة  به  اأكمل  ال��ذي 

ثانية.
الراجحي بطل اجلائزة الكربى 

لبطولة النجمة
ف���از ال��ف��ار���س ال�����س��ع��ودي ع��ب��د الرحمن 
الدولية  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  ال���راج���ح���ي 
بكاأ�س  وت���ّوج  ال��واح��دة  النجمة  فئة  م��ن 
اجل��ائ��زة ال��ك��ربى، وج��اء �سوط اجلائزة 
الكربى مبوا�سفات اجلولة الواحدة مع 
بحواجز  م�ساره  �سمم  للتمايز،  جولة 
فيها  و���س��ارك  �سم،   140 اإرتفاعها  بلغ 
فر�سان   7 وجنح  وفار�سة،  فار�سا   25
منهم يف اإكمال اجلولة الرئي�سة من دون 
اأكملوا جولة التمايز  اأخطاء، و4 منهم 
وال��ف��وز حققه  نظيفة وم��ن دون خ��ط��اأ، 
الفار�س الراجحي ب�سحبة اجلواد فارو 
 38.62 بلغ  زمن  يف  التمايز  واأنهى  ام 
ال���ث���اين نالها  امل���رك���ز  ث���ان���ي���ة، وج����ائ����زة 

الدهامي  رم������زي  ال���ف���ار����س  م���واط���ن���ه 
باجلواد دي جاي وانهى التمايز يف زمن 
مناف�س بلغ 38.80 ثانية، ونال جائزة 
املركز الثالث الفار�س الربتغايل ميغول 
والزمن  كات  كيت  باجلواد  برافو  ماريا 

بلغ 43.94 ثانية.
فوز اإماراتي و�سط اأعا�سري اليوم 

الثاين للبطولة
يومها  يف  البطولة  فعاليات  توا�سلت 
ال��ث��اين اجل��م��ع��ة ب��ال��رغ��م م��ن تقلبات 
البارد  وال��ط��ق�����س  اجل���وي���ة  االأح�������وال 
وذرات  ب��االأت��رب��ة  املحملة  ال��ري��اح  م��ع 
ح�سب  املناف�سات  ك��ل  وج��رت  ال��رم��ال، 
مناف�سات  واأوىل  ال��زم��ن��ي،  برناجمها 
ال����ي����وم ال����ث����اين ج�������اءت ب�������س���وط من 
�سم   125 ح���واج���ز  ع��ل��ى  م��رح��ل��ت��ني 
ال���واح���دة، و�سارك  ال��ن��ج��م��ة  م��ن ف��ئ��ة 
ا�ستبعاد  مت  وف��ار���س��ة،  فار�سا   79 فيه 
 6 االن�سحاب  طلب  حني  يف  منهم   9
بدون  االأوىل  امل��رح��ل��ة  واك��م��ل  م��ن��ه��م، 
الثانية  واملرحلة  فار�سا،   23 اأخ��ط��اء 
فر�سان، وحاز   10 بدون خطاأ  اكملها 
خمي�س  نا�سر  الفار�س  ال�سدارة  على 
فابولو�س،  م�سرت  باجلواد  �سعيد  علي 
الفار�س  نالها  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وج��ائ��زة 
ب��اجل��واد فجر  ال�����س��وري ه�سام غ��ري��ب 
نال  �سكاي  دما�سكو�س  وبجواده  ال�سام 

جائزة املركز الثالث.
�سادقي يت�سدر مناف�سة اجلولة 

ن��ال ���س��دارة ال�����س��وط ال��ث��اين الفار�س 
���س��ادق��ي باجلواد  ف��ره��اجن  االإي������راين 
دبليو بيكوليني وجاء ال�سوط من فئة 

اجلولة  مبوا�سفات  ال��واح��دة  النجمة 
على حواجز تراوح اإرتفاعها بني 135 
32 فار�سا  140 �سم، و�سارك فيها    �
اجلولة  اأكملوا  منهم  ثمانية  وفار�سة، 
اكملوا  اآخرين   7 ولكن  اأخطاء،  بدون 
اجلولة بعدد من نقاط اجلزاء لتجاوز 
الثاين  املركز  جائزة  امل�سموح،  الزمن 
ال�سعودي عبد الرحمن  نالها الفار�س 
الراجحي باجلواد فارو ام والربتغايل 
ميغول برافو مع اجلواد كيت كات تّوج 
الرياح  ..وتاأتي  الثالث.  املركز  بجائزة 
مبناف�سة  ال���دوي���غ���ري!   ي�ستهي  مب���ا 
االأخطاء  فيها  حت���ّول  ال��ت��ي  ال�����س��رع��ة 
الفار�س،  زم��ن  اإىل  ت�ساف  اأزم��ن��ة  اإىل 
انطلق �سوط ال�سرعة من فئة الثالث 
جنوم على حواجز بلغ اإرتفاعها 140 
وفار�سة،  فار�سا   30 فيه  و�سارك  �سم، 
اأكملوا اجلولة بدون اأخطاء،  6 منهم 
الدويغري  قتيبة  ال�����س��وري  وال��ف��ار���س 
����س���ارع ال����ري����اح ع��ل��ى ���س��ه��وة اجل����واد 
اجلولة  واأنهى  �سبرييت"  تيم  غو�سي 
 65.86 يف الزمن االأف�سل حيث بلغ 
والفار�س  ال�������س���دارة،  ب��ه  ون����ال  ث��ان��ي��ة 
بالفر�س  فران�سيو�س  ج��ني  الفرن�سي 
ت��ول��ي��ب ك�����س��ب ج���ائ���زة امل���رك���ز الثاين 
 67.21 واأن��ه��ى اجل��ول��ة يف زم��ن بلغ 
ث��ان��ي��ة، وج���ائ���زة امل��رك��ز ال��ث��ال��ث نالها 
االأمل��اين ج��ورج نييف باجلواد  الفار�س 
دي اأكورد 68 واأكمل �سوط ال�سرعة يف 

زمن بلغ 68.02 ثانية.
ب�سارات اأول املتاأهلني للجائزة الكربى 
االأردين  االأومل�����ب�����ي  ال����ف����ار�����س  ���س��ج��ل 

اإب���راه���ي���م ب�������س���ارات ف�����وزا ج���دي���دا يف 
ال�سوط التاأهيلي ملناف�سة جائزة العني 
مبوا�سفات  ال�����س��وط  وج���اء  ال���ك���ربى، 
اجل���ول���ة ال����واح����دة ع��ل��ى ح���واج���ز بلغ 
 46 ومب�ساركة  �سم،   145 اإرتفاعها 
اأكملوا  م��ن��ه��م   16 وف���ار����س���ة،  ف��ار���س��ا 
اجل���ول���ة ب�����دون اأخ����ط����اء، اإث����ن����ان من 
لكاأ�س  ال��ت��اأه��ل  على  ب��ق��وة  املتناف�سني 
مركزين  اإح��������راز  يف  جن���ح���ا  ال����ع����امل 
ال��ف��ار���س االأردين  م��ت��ق��دم��ني، اول��ه��م��ا 
فايرو�س  ب���اجل���واد  ب�����س��ارات  اإب��راه��ي��م 
واأنهى  ال�������س���دارة  ك���اأ����س  ع��ل��ى  وح�����از 
ثانية،   64.31 بلغ  زم��ن  يف  اجل��ول��ة 
وال����ث����اين ال���ف���ار����س ال�������س���ع���ودي عبد 
واأح������رز جائزة  ال���راج���ح���ي  ال��رح��م��ن 
املركز الثالث باجلواد �سيلي بيرب فا دو 
هيل م�سجال 67.26 ثانية، وبينهما 
توغانوف  الرو�سي فالدميري  الفار�س 
احل��ا���س��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة امل��رك��ز الثاين 
واكمل  ف��ل��وري��ف��ال   �س�سبن�س  ب��اجل��واد 

اجلولة يف زمن بلغ 66.63 ثانية.
هادي نظام يك�سب جائزة جتميع 

النقاط من فئة النجمة
من مناف�سات يوم اخلتام �سوط جتميع 
ف��ئ��ة النجمة  ب��اجل��وك��ر م���ن  ال��ن��ق��اط 
م�����س��اره��ا بحواجز  ال���واح���دة، و���س��م��م 
130 �سم، و�سارك فيها  اإرتفاعها  بلغ 
 8 منهم  ا�ستبعد  وفار�سة،  فار�سا   57
فر�سان،   3 ان�سحابهم  واأعلن  فر�سان 
 65 ال��ن��ق��اط  وجن���ح يف جتميع ك��ام��ل 
با�ستخدامهم  فقط  فر�سان   5 نقطة 
احل��اج��ز اجل��وك��ر وال����ذي ي��ك��ون عادة 
اأك���رث اإرت��ف��اع��ا ع��ن احل��واج��ز االأخرى 
 20 ن��ق��اط��ه م�ساعفة  ت��ك��ون  ول��ذل��ك 
 .10 رق��م  قرينه  احل��اج��ز  ع��ن  نقطة 
نظام  ه��ادي  ال�ساب  ال�سوري  الفار�س 
امل�سارك  اآي جاندا كان  بالفر�س دبليو 
رقم 37 وجنح يف اإنهاء مهمة جتميع 
ال���ن���ق���اط يف زم����ن ���س��ري��ع بلغ  ك���ام���ل 
الفار�س  زمن  به  ك�سر  ثانية   49.44
�سجله مع اجلواد  ال��ذي  الكربي  حمد 
اأوك�����س��م��ال دي�����س��وز امل�����س��ارك رق���م 11 
به  واح���ت���ل  ث��ان��ي��ة   50.42 وال���ب���ال���غ 
الفار�سة  م�ساركة  بعد  الثالث  امل��رك��ز 
امل�سارك  فيكتوريا  اإمي���ا  الربيطانية 
دو  كالي�سو  جوادها  ب�سحبة   44 رقم 
ون���ال���ت به  ث��ان��ي��ة   49.63 وب��ل��غ  ب���وا 
جائزة املركز الثاين، ويبدو اأنها كانت 
ت�ستهدف زمن املت�سدر يف املقام االأول 
واإقرتابها  الكربي  زمن  تخطيها  بعد 

كثريا من املت�سدر.

بات بر�سلونة الثاين وحامل اللقب على بعد نقطة من ريال 
بثالثية  بلباو  اتلتيك  �سيفه  على  بفوزه  املت�سدر  مدريد 
نظيفة يف املرحلة احلادية والع�سرين من الدوري اال�سباين 

لكرة القدم.
لريال   46 مقابل  نقطة،   45 اىل  ر���س��ي��ده  بر�سلونة  ورف���ع 
ب�سبب  فيغو  �سلتا  م�سيفه  م��ع  مباراته  تاأجلت  ال��ذي  م��دري��د 
علما  بااليدو�س،  مبلعب  ا�سرارا  احلقت  التي  القوية  الرياح 
بان النادي امللكي ميلك مباراة موؤجلة ثانية امام فالن�سيا 
فرباير  ����س���ب���اط   22 يف  ���س��ي��خ��و���س��ه��ا 

احلايل.
بلباو من  اخ��رج  وك��ان بر�سلونة 
ا�سبانيا  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
على  اي����اب����ا   1-3 ب����ف����وزه 
م��ل��ع��ب ك���ام���ب ن���و يف 11 
كانون الثاين يناير املا�سي 
يف  ذهابا   2-1 خ�سر  بعدما 

اخلام�س من ال�سهر ذاته.
وبداأت املباراة بايقاع هجومي 
خا�سة  ال��ط��رف��ني  م��ن  �سريع 
م���ن ب��ل��ب��او ال����ذي ح�����س��ل على 
من  م�ستفيدا  فر�سة  من  اكرث 
لكنه  بر�سلونة،  مدافعي  اخطاء 
مل يتمكن من الت�سجيل، يف حني 
ان �سيفه �سجل مرتني يف ال�سوط 

االول.
اوىل لرب�سلونة من  وبعد فر�سة 
ي�سار  نيمار على  للربازيلي  كرة 
الثانية،  ال��دق��ي��ق��ة  يف  امل���رم���ى 
و�سلت كرة اىل راوول غار�سيا 
الكاتالونية  امل��ن��ط��ق��ة  داخ�����ل 
القائم  م���ن  ارت������دت  ف��ت��اب��ع��ه��ا 
حار�س  مل�����س��ه��ا  ان  ب��ع��د  االمي�����ن 

التالية  ال��دق��ي��ق��ة  يف  تري-�ستيغن  م���ارك-ان���دري  االمل����اين  بر�سلونة 
اثر  ع�سرة  الثامنة  الدقيقة  يف  الت�سجيل  بر�سلونة  وافتتح  مبا�سرة. 
اخ��رتاق لنيمار من اجلهة الي�سرى مرر على اثره كرة اىل الكا�سري 
الكا�سري  و�سارك  للمرمى.  اليمنى  الزاوية  واح��دة يف  بلم�سة  فتابعها 
امل����درب ل��وي�����س ان��ري��ك��ي اراح����ة االوروغ���وي���اين لوي�س  ب��ع��د ان ف�سل 

�سواريز.
من  لرب�سلونة  الثاين  الهدف  مي�سي  ليونيل  االرجنتيني  وا�ساف 

ركلة حرة من اجلهة اليمنى و�سع منها الكرة يف الزاوية اليمنى 
ملرمى احلار�س غوركا اريازو�س قبل نهاية ال�سوط االول بخم�س 
بزميله  املو�سم وحل��ق  ه��ذا  16 هدفا  اىل  ر�سيده  راف��ع��ا  دق��ائ��ق 

�سواريز اىل �سدارة الئحة الهدافني.
وافلت مرمى بلباو من هدف ثالث عرب نيمار الذي اخرتق من 

القائم  كرة قريبة جدا من  ي�سدد  ان  قبل  الي�سرى  اجلهة 
االي�سر .

ال�سوط  بداية  يف  االف�سل  الطرف  بر�سلونة  وك��ان 
اثر  ف��ر���س��ت��ني، االوىل  ع��ل��ى  ب��ح�����س��ول��ه  ال���ث���اين 

ان���ط���الق���ة ل��ن��ي��م��ار ال�����ذي ت���ب���ادل ال���ك���رة مع 
م��ي�����س��ي ث���م ����س���دده���ا ب��ي�����س��راه ع��ل��ى ميني 

املرمى، والثانية ملي�سي بكرة يف ال�سباك 
اخلارجي من اجلهة ذاتها.

واخ�����رج ان��ري��ك��ي م��ي�����س��ي ودفع 
ب�سريجي روبرتو بدال منه بعد 

بن�سبة  النتيجة  اىل  اط��م��اأن  ان 
يتاأثر  فلم   ،64 الدقيقة  يف  كبرية 

اداء فريقه الذي اأ�ساف الهدف الثالث 
فيدال  اليك�س  ع��رب  مبا�سرة  دقيقة  بعد 

الزاوية  املنطقة يف  داخ��ل  بي�سراه من  بكرة 
الي�سرى .

ليغاني�س  �سيفه  على  م��دري��د  اتلتيكو  وف���از 
بهدفني لفرناندو توري�س يف الدقيقتني 15 

املركز  يف  نقطة   39 اىل  ر�سيده  رافعا  و51، 
ال�سابع  ليغاني�س  موقف  ت��اأزم  حني  يف  ال��راب��ع، 

ع�سر بعد ان جتمد ر�سيده عند 18 نقطة.
لالرجنتيني  بهدف  ملقة  م�سيفه  من  ثمينا  ف��وزا  ا�سبانيول  وانتزع 

بابلو بياتي يف الدقيقة 17.
ورفع ا�سبانيول ر�سيده اىل 32 نقطة يف املركز الثامن، وبقي ملقة 
على ر�سيده ال�سابق 22 نقطة يف املركز الرابع ع�سر.

فالن�سيا  م�سيفه  ج��راح  ايبار  وعمق 
برباعية  ���س��ح��ق��ه  ع��ن��دم��ا 

ن��ظ��ي��ف��ة ت���ن���اوب على 
�سريجي  ت�سجيلها 
ان��ري�����س وادري����ان 
غونزاليز وداين 

غار�سيا .
وع���������������زز اي������ب������ار 

امل�����رك�����ز  يف  م�����وق�����ع�����ه 
 32 بر�سيد  ال�سابع 

 19 مقابل  نقطة 
لفالن�سيا  نقطة 

ال�������������س������اد�������س 
ع�سر.

وت���������س����ت����ك����م����ل 
امل�����������رح�����������ل�����������ة 
ا�سبيلية  فيلتقي 
م��������ع ف������ي������اري������ال، 
و������س�����ب�����ورت�����ي�����ن�����غ 
خ�������ي�������خ�������ون م����ع 
االف���ي�������س، وري����ال 
�����س����و�����س���������س����ي����داد 
او�سا�سونا،  م����ع 
االثنني  وت��خ��ت��ت��م 
بلقاء غرناطة مع 

ال�س باملا�س.

اعلنت رابطة الدوري اال�سباين تاأجيل مباراة �سلتا فيغو و�سيفه ريال 
القوية  الرياح  احلقت  ان  بعد  االح��د  غ��دا  مقررة  كانت  التي  مدريد 

واالمطار الغزيرة ا�سرارا مبلعب بااليدو�س.
لن  واجلمهور  الالعبني  �سالمة  ان  لها  بيان  يف  الرابطة  واع��ت��ربت 

تكون موؤمنة يف امللعب االحد.
امللعب  �سقف  اج��زاء من  فان  اال�سبانية  االع��الم  و�سائل  وبح�سب 
�سمال-غرب  يف  هبت  التي  القوية  ال��ري��اح  ب�سبب  ت�سررت 

ا�سبانيا يف ال�ساعات االخرية.
وك��ان��ت اح����داث مم��اث��ل��ة ت�سببت ام�����س اجل��م��ع��ة يف 
تاأجيل مباراة ديبورتيفو ال كورونيا مع �سيفه ريال 
بيتي�س ا�سبيلية يف افتتاح املرحلة احلادية والع�سرين، 
واالمطار  القوية  ال��ري��اح  ان  ال���دوري  رابطة  واأو�سحت 

ت�سببت ب��سرر كبري يف �سقف ملعبه ريازور.
واكد عمدة مدينة فيغو ابيل كابايريو لراديو كادينا �سري انه 
من امل�ستحيل اقامة مباراة �سلتا-ريال االحد ل�سمان �سالمة 
ل�سالمة   100% �سمانة  هناك  لي�ست  وق��ال  امل�سجعني. 
ب��ع�����س اللوحات  اال���س��خ��ا���س، وه����و م���ا ي��ع��ت��رب اول����وي����ة. 

انتزعت من مكانها ب�سبب الرياح.
�سلتا  امن  وم�سلحة  البلدية  االطفاء،  رجال  وا�ساف 

بحثوا الظروف وال ميكن ان نلعب.
التي  اال�سبانية  اجلوية  االأر�ساد  وكالة  وبح�سب 
بخ�سو�س  حت���ذي���ري���ة  ن�����س��رة  ا�����س����درت  ك���ان���ت 
ال��ب��الد، فان  االح����وال اجل��وي��ة يف �سمال غ��رب 
�سرعة الرياح قد تبلغ 140 كلم/�ساعة يف بع�س 
املناطق. ولن يخدم تاأجيل املباراة النادي امللكي الن 
مبداأ  اىل  اللجوء  امكانية  اىل  امل��ح  فيغو  �سلتا  فريق 
بع�س  غياب  يف  خو�سها  وبالتايل  ت�سكيلته  يف  امل���داورة 
الالعبني اال�سا�سيني كي ي�ستعد جيدا ملباراته االأربعاء 
النهائي  ن�سف  ال���دور  اي���اب  يف  االفي�س  م�سيفه  �سد 
املباراة  وتاأجيل  ذهابا(.   )�سفر-�سفر  الكاأ�س  مل�سابقة 
ت�سكيلة  باأف�سل  ال��دف��ع  م��ن  �سيمكنه  اآخ��ر  موعد  اىل 

لديه امام النادي امللكي.

ختام بطولة العني الدولية لقفز احلواجز 2017

ختام رائع لبطولة العني الدولية )2017( وفر�سان االإمارات لقفز احلواجز يوا�سلون التاألق
تتويج حممد الهاجري بجائزة لوجنني الكربى والراجحي ثانيا وماجد القا�سمي ثالثا
علي اآل ثاين والراجحي وبا�سم حممد فر�سان املجموعة ال�سابعة يف كاأ�س العامل للقفز 2017

يف   1-2 ل�سبونة  �سبورتينغ  �سيفه  على  الثمني  بفوزه  موؤقتا  ال�سدارة  وانتزع  انتفا�سته  بورتو  تابع 
قمة املرحلة الع�سرين من الدوري الربتغايل لكرة القدم. و�سجل الربازيلي فران�سي�سكو �سواريز هديف 

بورتو، واالرجنتيني االن رويز هدف �سبورتينغ ل�سبونة.
 47 اىل  االخ��رية فرفع ر�سيده  الع�سر  والثامن يف مبارياته  لبورتو  التوايل  الرابع على  الفوز  وهو 
نقطة بفارق نقطتني امام بنفيكا املت�سدر ال�سابق وحامل اللقب يف االأع��وام الثالثة االأخرية والذي 
ا�ست�ساف نا�سيونال ماديرا ام�س االحد، فيما جتمد ر�سيد �سبورتينغ ل�سبونة عند 38 نقطة يف املركز 

الثالث وبات مهددا بالرتاجع اىل الرابع يف حال فوز �سبورتينغ براغا على ا�ستوريل اليوم االثنني.
�سبورتينغ  ام��ام  �سقط  املا�سي عندما  اغ�سط�س  اب   28 اىل  تعود  لبورتو  االخ��رية  ان اخل�سارة  يذكر 

ل�سبونة بالذات 1-2، وهي اخل�سارة الوحيدة له هذا املو�سم يف الدوري.

ب��ورت���و يطي���ح ب�سب��ورتين�غ 
ل�سبون�ة ويت�س�در موؤقت�ا 

ب�ر�سلون��ة عل��ى بعد نقط��ة م�ن ري��ال مدري��د يف الليغ����ا



    
امراأة تنجب خملوقًا عجيبًا 

اأجنبت �سيدة يف زميبابوي خملوقاً عجيباً ي�سبه ال�سفدع، قبل اأن 
جُترب على حرق جثته اأمام اأعني القرويني الذين �سعروا بالرعب 
الثامن  ال�سهر  يف  ع��ام��اً(   36( نيثامي  بري�سيو�س  وك��ان��ت  م��ن��ه. 
ب�سدمة  �سعر  زوجها  لكن  املخا�س،  يف  دخلت  عندما  احلمل،  من 
ي�سبه احليوانات الربمائية. لكن  �سديدة، عندما اأجنبت خملوقاً 
املولود تويف يف امل�ست�سفى بوقت الحق، قبل اأن يقرر �سيوخ القرية 
اأوردت �سحيفة ديلي ميل  ال�سكان، بح�سب ما  اأمام  اأن يتم حرقه 
عاماً(   39( ن��وم��وري  ال�سيد  امل��ول��ود  وال���د  وي��ق��ول  الربيطانية. 
دمت عندما �ساهدت ال�سفدع الذي اأجنبته  ُهرعت اإىل املنزل، و�سُ
ووالدة،  خما�س  حالة  يف  كانت  اأنها  اأك��دوا  امل�ست�سفى  يف  زوجتي. 

لكنهم �سعروا بال�سدمة اأي�ساً من املخلوق الذي و�سعته زوجتي.
على  للمولود،  النجاة  ُتكتب  فلم  حملية،  اإع���الم  لو�سائل  ووف��ق��اً 
الرغم من الرعاية الطبية التي حظي بها يف امل�ست�سفى. وتناقلت 
مواقع التوا�سل االجتماعي �سوراً للمولود العجيب، قبل اأن يتم 
لو�سائل  الح��ق  وق��ت  يف  نيثامي  وحتدثت  القرية.  يف  جثته  ح��رق 
ما  ه��ذا  لكن  طبيعياً،  م��ول��وداً  اأن��ت��ظ��ر  كنت  ق��ال��ت  االإع����الم حيث 

ح�سلت عليه، اإنها جتربة قا�سية �ستطاردين طوال حياتي. 
اأي تف�سري الإجن��اب نيثامي لطفل على هذه  وحتى االآن ال يوجد 

ال�ساكلة، ومل يتمكن االأطباء من �سرح ما حدث لوالدي الطفل. 

تدخل الطوارئ الإخراج اأفعى من اأذنها
نقلت فتاة اأمريكية اىل امل�ست�سفى للتخل�س من ثعبان �سغري علق 

يف �سحمة اأذنها، بح�سب ما نقلت و�سائل اإعالم حملية.
والية  يف  ب��ورت��الن��د  يف  واملقيمة  ع��ام��اً   17 البالغة  الفتاة  وق��ال��ت 
اأوريغون �سمال غرب البالد، اإنها كانت تلتقط �سورة وهي حتمل 
ال��ذي ت�سعه يف  ال��ذي تربيه يف منزلها فانزلق يف احللق  الثعبان 
ارجتف،  و�سرت  بال�سدمة  اأ�سبت  واأ�سافت:  وعلق.  اأذنها  �سحمة 
االأمر  �سدى معاجلة  بعدما حاولت  الطوارئ  باأجهزة  ات�سلت  ثم 
بنف�سها.  وو�سل عنا�سر االإ�سعاف اىل منزلها، لكنهم مل يتمكنوا 
من �سحب الثعبان، فنقلوها اىل امل�ست�سفى حيث متكن االطباء من 

اإخراجه با�ستخدام زيوت. 

طبيب اإ�سعاف يتحول اإىل �سحية 
التوا�سل  م��واق��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ن�سر  م�سور  ت�سجيل  اأظ��ه��ر 
اأثناء  اإ�سعاف  ب�سيارة  �سيارة م�سرعة  ا�سطدام  االجتماعي، حلظة 
من  الطبيب  ق���ذف  اإىل  اأدى  ال���ذي  االأم����ر  امل��ر���س��ى  الأح���د  نقلها 
�سيارة  الفيديو  مقطع  واأظ��ه��ر  ال��ه��واء.   يف  وط��ريان��ه  موؤخرتها 
م�سرعة  �سيارة  تباغتها  اأن  قبل  �سافراتها  تطلق  وه��ي  االإ�سعاف 
اإىل  حمتوياتها  ط���ريان  اإىل  اأدى  م��ا  اخل��ل��ف،  م��ن  بها  وت�سطدم 
اخلارج.  ومل ترد اأي اأنباء عن حالة الطبيب الذي قذف اإىل خارج 
�سيارة االإ�سعاف، غري اأن التقارير تقول باأن فرق االإ�سعاف هرعت 
اإىل مكان احلادث ونقلت ثالثة اأ�سخا�س اإىل امل�ست�سفى من بينهم 
التي  ال�سيارة  و�سائق  ع��ام��اً،   38 العمر  م��ن  يبلغ  ال��ذي  الطبيب 
بالتحقيق يف مالب�سات  ال�سرطة  وتقوم  االإ�سعاف.  �سيارة  �سدمت 
هذا احلادث املروع الذي وقع يف اأحد �سوارع مدينة ريبن�سك، غربي 
رو�سيا.  من اجلدير بالذكر باأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبرياً 
ع�سرات  اإىل  و���س��ل  م�ساهدات  ع��دد  على  وح�سل  االإن��رتن��ت  على 
االآالف بعد ن�سره ب�ساعات قليلة، بح�سب ما ورد يف �سحيفة ديلي 

�ستار الربيطانية.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأدلة توؤكد اأن الكون ثالثي االأبعاد!
وعر�س  الكون،  هولوغرافية  نظرية  ترجح  اأدل��ة  اإيطاليا(  بريطانيا،  )كندا،  الفلك  علماء  من  دويل  فريق  تلقى 

العلماء النتائج التي تو�سلوا اإليها يف مقالة ن�سرت يف جملة فيزيكال ريفيو ليرتز. 
حيث مت تعريف تلك النظرية عن طريق علماء الفيزياء النظرية والفيزياء الفلكية يف ت�سعينيات القرن املا�سي، 
االأبعاد يف �ساالت  مل�ساهدة فيلم ثالثي  املعلومات موجودة �سمن جمال معني، يف �سورة م�سابهة  اأن  وتن�س على 
�سا�سة  �سطح  من  نا�سئة  ال�سورة  تلك  تكون  وعمق،  وعر�س  بطول  ال�سورة  ن�ساهد  فعندما  ال�سينما،  اأو  العر�س 

م�سطحة ثنائية االأبعاد.
وقد ك�سفت التلي�سكوبات عن كمية هائلة من املعلومات املخبئة على هيئة �سجيج اأبي�س، اأو اأ�سعة ميكروويف متبقية 

من حلظة ن�سوء الكون، كما يعترب اكت�ساف هذه االأ�سعة اأف�سل دليل على تلك النظرية حتى االآن.
وت�سبه هذه النظرية اأخرى، تتحدث عن فر�سيات تقليدية عن ما ي�سكل الكون. ويعتقد العلماء اأنه وباجلمع بني 

تلك الفر�سيات، قد يظهر تف�سري للنظرية الن�سبية الآين�ستاين ونظرية الكم.

االثنني   6   فبراير    2017  م   -   العـدد  11937  
Monday  6  February   2017  -  Issue No   11937

ترامب يتناول العقاقري للحفاظ على طول �سعره
يف �سل�سلة من املقابالت االأخرية، ك�سف الدكتور هارولد بورن�ستاين ال�سر 

الذي يكمن وراء طول �سعر الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب. 
ويف حديثه ل�سحيفة نيويورك تاميز، ك�سف الدكتور بورن�ستاين اأن الرئي�س 
العقاقري  ذل��ك  يف  مبا  اأم��را���س،  لثالثة  اأدوي���ة  يتناول  اجلديد  االأمريكي 

املتعلقة بالربوت�ستات لتعزيز منو ال�سعر.
مت  ت��رام��ب،  عن  �سحية  معلومات  ال�سادمة،  الدكتور  ت�سريحات  وتدعم 
تداولها اأثناء احلملة االنتخابية، حيث اأظهرت التقارير الطبية باأن ن�سبة 
احتمال ا�سابة الرئي�س االأمريكي ب�سرطان الربو�ستات كانت �سئيلة جداً. 

وما يف�سر انخفا�س ن�سبة احتمال اإ�سابة الرئي�س ب�سرطان الربو�ستات، هو 
تناوله لالأدوية االآنفة الذكر.  وقال الدكتور بورن�ستاين باأن ترامب يتناول 
التي حافظت على  اأحد االأدوي��ة االأ�سا�سية  عقاراً يدعى فينا�سرتايد  وهو 
طول �سعره. واأ�ساف الطبيب متحدثاً عن عالقته برتامب، باأنه ال�سخ�س 

الوحيد الذي ميلك جميع اأرقام هواتف الرئي�س. 
التي  املعلومات  التعليق على  رف�سوا  االأبي�س  البيت  اأن م�سوؤولني يف  غري 

اأدىل بها الطبيب بورن�ستاين، وفقاً ل�سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 

االأفريقية  لل�سينما  االأق�سر  مهرجان  يف  فيلما   120
ال�ساد�سة  ال���دورة  اإن  االأفريقية  لل�سينما  االأق�سر  مهرجان  منظمو  ق��ال 
وتكرم  فيلما   126 �ست�سمل  ال��ق��ادم  اآذار  م��ار���س  يف  وامل���ق���ررة  للمهرجان 

جمموعة من الفنانني و�سناع ال�سينما من م�سر وخارجها. 
وقال �سيد فوؤاد رئي�س املهرجان يف موؤمتر �سحفي عدد االأفالم التي و�سلت 
للمهرجان بغر�س امل�ساركة بلغ 580 فيلما وهو عدد كبري بالن�سبة للقارة 

يعك�س مدى احرتام واهتمام ال�سينمائيني االأفارقة مبهرجان االأق�سر.
واأ�ساف االأفالم التي مت اختيارها و�سل عددها اإيل 126 فيلما يف امل�سابقات 

والفعاليات املختلفة.
اآذار.  22 مار�س  اإىل   16 ال��دورة ال�ساد�سة للمهرجان يف الفرتة من  وتقام 

وحتل اململكة املغربية �سيف �سرف هذه الدورة.
ويكرم املهرجان هذا العام من م�سر املخرج ي�سري ن�سر اهلل واملمثلة نيللي 
كرمي وا�سم املمثلة الراحلة حتية كاريوكا كما يكرم املمثل املغربي حممد 
ناناجورا  واملخرج مويزا  �سي�ساكو  الرحمن  املوريتاين عبد  واملخرج  مفتاح 

من الكوجنو واملخرجة التون�سية الراحلة كلثوم برناز.
وقال املنظمون يف املوؤمتر ال�سحفي اإنهم �سيدعون حار�س مرمى منتخب 
م�سر لكرة القدم ع�سام احل�سري اإىل االأق�سر لاللتقاء ب�سيوف املهرجان 
)الزمهالوية(  ال�سينمائي  الفيلم  يف  بالتمثيل  قبل  من  �سارك  اأنه  خا�سة 
املنتخب  قيادته  بعد  كبرية  اإ���س��ادة  والق��ى احل�سري  فايق.  اأ���س��رف  اإخ���راج 
امل�سري اإىل نهائي بطولة كاأ�س االأمم االأفريقية لكرة القدم قبل اأيام قليلة 

وهو يف عمر االأربعة واالأربعني. 

�سرب كرة القدم بالراأ�ض 
قد يوؤدي الإرجتاج 

تعمد  اإن  ج���دي���دة  درا�����س����ة  ت���ق���ول 
�سرب كرة القدم بالراأ�س قد يوؤدي 
امل���خ على  اأع���را����س ارجت����اج يف  اإىل 
اإىل  ت�سري  االأبحاث  اأن  من  الرغم 
عن  اأ�سا�سا  تنجم  امل�ساكل  تلك  اأن 
ل�����س��رب��ة بطريق  ال���راأ����س  ت��ع��ر���س 

ال�سدفة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الع��ب��ي كرة 
ال���ق���دم ال���ه���واة م��ع��ر���س��ون خلطر 
ت�سبه  باأعرا�س  باالإ�سابة  متزايد 
االرجت����������اج ن���ت���ي���ج���ة اال�����س����ط����دام 
فاإنهم  اأخ���رى  باأ�سياء  و  ببع�سهم 
اأي�����س��ا خل��ط��ر متزايد  م��ع��ر���س��ون 
ا�ستخدموا  اإذا  ملثل هذه االأعرا�س 

راأ�سهم كثريا ل�سرب الكرة.
ول����ك����ن ال�����درا������س�����ة اجل������دي������دة ال 
الكرة  اإن �سرب  اأن تقول  ت�ستطيع 
اإحل����اق �سرر  اإىل  ت����وؤدي  ب��ال��راأ���س 
اأخ�����رى يف  اأو م�����س��ك��الت  ب��ال��دم��اغ 

امل�ستقبل.
وقال الطبيب مايكل ليبتون وهو 
ط��ب��ي��ب اأع�������س���اب يف ك��ل��ي��ة ال���ربت 
اأين�ستني للطب ومونتيفيور هيلث 
نيويورك هناك  �سي�ستم يف مدينة 
اإن��ه رمبا يكون  ما يكفي كي نقول 
ه��ن��اك خ��ط��ر ، ن��ح��ن ن��ت��ح��دث عن 
االآث����ار ع��ل��ى امل���دى ال��ق��ري��ب جدا. 
تلك اأعرا�س فورية ب�سكل حقيقي. 
العواقب  ت��ع��ال��ج  ال��وث��ي��ق��ة ال  ه���ذه 

على املدى الطويل.
االآونة  يف  اأجريت  اأبحاث  واأ���س��ارت 
التي  االأع���را����س  اأن  اإىل  االأخ����رية 
ت�����س��ب��ه االرجت�����اج ب���ني الع��ب��ي كرة 
الت�سادم  تنجم عن  ال�سغار  القدم 
الكرة  �سرب  ولي�س  املق�سود  غري 

بالراأ�س.

نهاية ماأ�ساوية الأغنى 
اأغنياء تايوان 

ر�����س����دت ك����ام����ريا م���راق���ب���ة اأح����د 
�سخ�س  ����س���ع���ود  حل���ظ���ة  امل���ك���ات���ب 
م�سّن، ِقيل اإنه اأحد اأغنياء تايوان، 
على م�سعد ال�سلم الكهربائي، لكن 
اأث��ن��اء ���س��ع��وده اخ��ت��ل ت��وازن��ه وبداأ 
الكهربائي،  لم  ال�سُّ على  يتدحرج 
االأمن  ح��را���س  اأح��د  ي�سل  اأن  قبل 

لم. ويقوم باإيقاف ال�سُّ
الرجل  ف��اإن  لم،  ال�سُّ اإي��ق��اف  ورغ��م 
كان قد فارق احلياة، حيث ت�سببت 
يف  لم  ال�سُّ على  امل�ستمرة  دحرجته 

اإ�سابات بالغة اأودت بحياته.
ال��ذي ن�سر املقطع  وق��ال ال�سخ�س 
اإن الرجل فقد توازنه اإثر ان�سغاله 
ب���اجل���وال ف��ل��م ي��ل��ح��ظ اأي����ن و�سع 

قدمه.

حالق يجفف �سعر زبائنه بالنار  
طريقة  ع����دوان  رم�����س��ان  الفل�سطيني  احل���الق  يعتمد 
مبتكرة يف ت�سفيف �سعر زبائنه تقوم على ا�ستخدام النار 
بداًل من جمفف ال�سعر، يف ظل االنقطاع املزمن يف التيار 

الكهربائي يف قطاع غزة.
ويقول رم�سان ملرا�سل وكالة فران�س بر�س: جلاأت للفكرة 
ال�سعيفة  وال��ط��اق��ة  الكهربائي  التيار  م�سكالت  ب�سبب 
للمولدات.  ويعمل م�ساعدو احلالق على جتهيز الزبون 
للوجه  احل��م��اي��ة  م��وف��ري��ن  ال��ك��ر���س��ي،  على  جلو�سه  قبل 

واالذنني وفروة الراأ�س وال�سعر نف�سه.
قبل  الزبون  �سعر  ت�سفيف  اأ�ستطيع  ال  رم�سان:  ويقول 
االنتهاء  وبعد  ل�سالمته.  الالزمة  االحتياطات  كل  اأخ��ذ 
بخاخاً  احل���الق  ي�ستخدم  وت�سفيفه،  ال�سعر  ق�س  م��ن 

ي�سدر ال�سنة اللهب، ميررها قرب ال�سعر لتجفيفه.
وتلقى هذه الفكرة اإعجاباً من الزبائن املقيمني يف القطاع 
تدفعهم  وال��ذي��ن  �سنوات،  ع�سر  من  اأك��رث  منذ  املحا�سر 
جهاد  وي��ق��ول  احل���ل���ول.  اب��ت��ك��ار  اإىل  ال�سعبة  ال���ظ���روف 
فكرة جيدة  اإنها  اأم��ر غريب.  بالنار  ال�سعر  كي  ع��دوان: 
القطاع.  يف  االإمكانات  نق�س  ظل  يف  خ�سو�ساً  وجديدة 
ويوؤيده لوؤي فوجو قائاًل: عرفت بهذا االأمر عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي، اإنه حل ملعاجلة نوعيات كثرية من 
ال�سعر املجعد واملتق�سف.  وي�سيف: حرق ال�سعر جتربة 
ويعاين  كبرية.  براحة  بل  �سيء  ب��اأي  ت�سعر  وال  مريحة 
اأزم��ة كهرباء ح��ادة تتبادل حركة حما�س  قطاع غزة من 
عنها.  امل�سوؤولية  حول  االتهامات  الفل�سطينية  وال�سلطة 
ولهذه ال�زمة اأ�سباب عدة منها النق�س يف قدرة التوليد 
الكهرباء  لتوليد  وحيدة  حمطة  القطاع  يف  يوجد  حيث 

قامت اإ�سرائيل بق�سفها �سابقاً. 

تزوجت بعمر 106 اأعوام
اأ���س��ب��ح��ت ���س��ي��دة ب��رازي��ل��ة اأك���رب م��ع��م��رة يف ال��ع��امل تعقد 
اأن ت��زوج��ت م��ن رجل  ب��ع��د  اأع������وام،   106 ب��ع��م��ر  ق��ران��ه��ا 
ي�سغرها بحوايل 40 عاماً. وخالل مرا�سم الزفاف التي 
رودريغز  فالدميريا  وافقت  املا�سي،  ال�سبت  يوم  اأقيمت 
على الزواج من اأباري�سيدو دياز جيكوب )66 عاماً(، على 
الرغم من اأنها جتاوزت 100 من عمرها بعدة �سنوات، وال 
يزال العرو�سان اللذان يبلغ جمموع عمريهما 172 عاماً 
ما�سيني يف خططهما، على الرغم من معار�سة االأطباء 

لهذا الزواج، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
لكل من  ال�سحية  للحالة  تقييماً  اأج���روا  االأط��ب��اء  وك��ان 
فالدميريا واأباري�سيدو، ووجدوا اأنهما لن يكونا قادرين 
عالقة  بعد  ولكن  مبفردهما.  احلياة  اأع��ب��اء  حتمل  على 
يقيمان معاً  الذين  العجوزين  اأع��وام جمعت   3 ا�ستمرت 
يف دار للم�سنني، قررا اأن مي�سيا قدماً يف خطط الزواج، 

ليثبتا اأن احلب ال يعرف امل�ستحيل.
وتبادل العرو�سان خوامت الزفاف �سمن حفل خا�س اأقيم 
مببادرة من بع�س املتطوعني، ومت تزيني مكان االحتفال 
موؤلفة  كعكة  تخ�سي�س  مت  كما  ال��ورد،  وبتالت  بالزهور 

من 3 طبقات لهذه املنا�سبة ال�سعيدة.
اأو  ال��زواج  اأن العرو�سني مل ي�سبق لهما  واملثري يف االأم��ر 
امل��رة االأوىل لكل منهما، والتقى  اإجن��اب االأط��ف��ال، وه��ي 
احل���ب من  ووق��ع��ا يف   ،2014 االأوىل يف  ل��ل��م��رة  االث��ن��ان 

النظرة االأوىل، لتتوج عالقتهما اأخرياً بالزواج.

ماريا كاري حترق 
ف�ستان زفافها

 I التي حتمل عنوان  اأغنيتها  كليب  فيديو  كاري  ماريا  النجمة  طرحت 
.YG وهي ديو مع مغني الراب Don’t

كليب وهي حترق  الفيديو  تظهر يف  46 عاماً  العمر  البالغة من  ماريا 
ف�ستان زفافها.

االأغنية هي عن انف�سال ماريا عن خطيبها امللياردير االأ�سرتايل جامي�س 
باكر.

رومان�سية  بعد  يناير،  الثاين  كانون  ماريا وجامي�س خطبا يف  ان  يذكر 
جمعتهما الأقل من �سنة . وتواعد ماريا حالياً الراق�س يف فرقتها براين 

تاناكا البالغ من العمر 33 عاماً.

 69 الـ  دورته  النجمة نيكول كيدمان خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز نقابة املخرجني االأمريكيني "DGA" يف 
لعام 2017، الذي اأقيم يف فندق هيلتون يف بيفريل هيلز بكاليفورنيا  )رويرتز(

�سربة �سم�ض تقتل كلبًا 
اأ�سرتاليا  يف  بولي�سي  ك��ل��ب  ���س��ار 
اأح�����دث ���س��ح��اي��ا درج�����ات احل����رارة 
اأج��زاء من  التي اجتاحت  الالهبة 
�سرقي البالد اأم�س اجلمعة، حيث 
ل�سربة  تعر�سه  ج��راء  الكلب  نفق 
�سم�س بعد مطاردة ل�س �سيارات يف 

والية كوينزالند �سمايل البالد.
وهو  واك����و  اإن  ال�����س��رط��ة،  وق���ال���ت 
�سيربد  جريمان  ف�سيلة  من  كلب 
العمر  م��ن  يبلغ  االأمل����اين  ال��راع��ي 
ثماين �سنوات، كان يطارد جمرماً 
يف  م�سروقة  �سيارة  من  رك�ساً  فر 
بري�سبان،  �سمايل  ب��اي،  دي�سب�سن 
الكلب  اأق�����دام  اأن  م��درب��ه  والح���ظ 
عالمة  وه��ي  م�ستقرة،  غ��ري  باتت 
درجات  االإجهاد جراء  على  مبكرة 

احلرارة املرتفعة.
وُق���دم���ت ل��ل��ك��ل��ب امل���ي���اه وُن���ق���ل اإىل 
عيادة بيطرية جم��اورة، لكنه نفق 
ف�سل  اإثر  قليلة  ب�ساعات  ذلك  بعد 
ج���ه���ود م����ن اأج������ل خ��ف�����س درج����ة 
فقده  ما  وتعوي�س  ج�سده  ح��رارة 

من �سوائل.
اليوم  ال�����س��دي��دة  احل����رارة  وجعلت 
اأ����س���د اأي�����ام ف���رباي���ر ف���رباي���ر حراً 
على االإطالق يف كوينزالند، حيث 
�سجلت يف بريدزفيل درج��ة حرارة 
ملكتب  وف���ق���اً  م���ئ���وي���ة،  درج�����ة   46

االأر�ساد اجلوية االأ�سرتايل.
وتظهر بيانات حكومية اأن االإجهاد 
الناجم عن ارتفاع درجات احلرارة 
ح���االت  وراء  االأول  ال�����س��ب��ب  ه���و 
باأ�سرتاليا،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال��وف��ي��ات 
ح��ي��ث اأ���س��ف��ر ع��ن وف����اة ع���دد اأكرب 
الفي�سانات  ج�����راء  ق�����س��وا  مم���ن 
والعوا�سف،  ال���غ���اب���ات  وح����رائ����ق 
عن  عنه  الناجتة  الوفيات  وت��زي��د 

500 حالة كل عام. 

اأفغانيات يتحدين التمييز بالفنون القتالية 
حلقة  ك�سر  االأفغانيات  الفتيات  م��ن  جمموعة  حت��اول 
جليدي  جبل  قمة  على  ال��ت��دّرب  ع��رب  �سدهن  التمييز 
غربي العا�سمة كابول على حركات الوو�سو، اأحد فنون 

الكونغ فو القتالية ال�سينية القدمية.
وقالت �سيما عظيمي البالغة من العمر 20 عاًما، والتي 
ال��دف��اع عن  يعّلم  ال��وو���س��و  اإن  ال��ت��دري��ب:  ت��ق��ود جل�سة 
النف�س لكنه بنف�س القدر من االأهمية فّعال جدا للبدن 

والروح.
فازت  اإي��ران حيث  القتايل يف  الفن  ه��ذا  �سيما  وتعلمت 
مبيدالية ذهبية وميدالية برونزية وهي تدّرب الفتيات 
عليه يف كابول منذ نحو عام بت�سجيع من والدها الذي 

تتدرب معه يف �سالة اللياقة البدنية بالنادي.
قدراتهن  لتنمية  اأف��غ��ان��ي��ات  فتيات  م��ع  اأع��م��ل  وق��ال��ت: 
واأحب اأن اأرى حت�سًنا يف و�سع االأفغانيات مثلما حت�سنت 
اأحوال فتيات اأخريات يف العامل، م�سيفة اأطمح الأن اأرى 
دولية ويفزن مبيداليات  ي�ساركن  مبباريات  تلميذاتي 

با�سم هذا البلد.
وحتظى كل اأنواع الفنون القتالية ب�سعبية يف اأفغان�ستان، 

لكن االأحوال �سعبة بالن�سبة للن�ساء حيث تواجه فتيات 
ن����ادي ���س��اول��ني ل��ف��ن��ون ال��وو���س��و م�����س��اي��ق��ات واإ����س���اءات 

م�ستمرة بجانب املخاطر املعتادة للحياة يف كابول.
وق��ال��ت زه���رة ت��ي��م��وري ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 18 عاًما: 
التحدي االأكرب الذي واجهناه هو انعدام االأمن، ومعظم 

الوقت ال ن�ستطيع الذهاب اإىل النادي لغياب االأمن. 
وع�����ربت ���س��دي��ق��ت��ه��ا ���س��اك��ي��ال م�����رادي ع���ن اأم��ل��ه��ا باأن 
ت�����س��اع��ده��ا ال��ري��ا���س��ة ب��خ��ل��ق اأج������واء اأك�����رث ���س��ل��م��ي��ة يف 
الكثريين  من  مل�سايقات  نتعر�س  وقالت:  اأفغان�ستان، 

لكننا نتجاهلهم ونّتبع اأهدافنا.
الهزارة  لطائفة  ال��ن��ادي  فتيات  ك��ل  تنتمي  االآن  وحتى 
�سبق  والتي  الفار�سية،  اأبناوؤها  يتحدث  التي  ال�سيعية 
اأن واجهت يف العام املا�سي �سل�سلة هجمات اأعلن تنظيم 

داع�س م�سوؤوليته عنها.
متنف�ًسا  للفتيات  االجتماعية  ال��ه��زارة  تقاليد  وتتيح 
رحمة  لكن  الريا�سة،  وممار�سة  املنزل  خ��ارج  للتحرك 
تن�سم  ب���اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  �سيما حت���ّدث  وال���د  اهلل عظيمي 

فتيات من اأعراق اأخرى للنادي.


